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14.00 - 17.00 น.  ลงทะเบียน จัดนิทรรศการ และติดต้ังโปสเตอร 

วันท่ี 21 มิถุนายน 2560 

08.30 - 09.30 น.  ลงทะเบียนและติดโปสเตอร 

09.30 – 09.40 น.  พิธีเปดประชุม โดย ดร.กัญญวิมวกีรติกร ประธานคลสัเตอรทรัพยากรชีวภาพ  
สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

09.40 – 09.50 น.  การแสดงในพิธีเปด ชุด “วิถีถ่ินอารยนครอุดรธานี” จากโรงเรียนสตรรีาชินูทิศ 

09.50 – 10.30 น.  บรรยายพิเศษ “Global perspectives on biodiversity research and 
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Professor Dr. Jeffrey A. McNeely, Former Chief Scientist at IUCN 
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11.10 – 11.40 น.  การเสนอผลงานโดยผูไดรับรางวัล Young BioD Award เรือ่ง "สถานการณการศึกษา 
แมงมุมในกลุม Mesothelae และ Mygalomorphae ในประเทศไทย  
(Arachnida: Araneae)"  
ดร.ณัฐพจน  วาฤทธ์ิ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

11.40 – 13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 – 14.10 น.  บรรยายพิเศษ “Drones and sensors for bioresources and environmental 
management”  
ดร.กฤษนัยน  เจรญิจิตร   คณะภูมิสารสนเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยบรูพา 

14.10 – 14.50 น.  บรรยายพิเศษ “การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพบนฐานเศรษฐกจิพอเพียง 
ดวยภูมิปญญาอสีาน”  
นายธวัชชัย กุณนาวงศ  ผูประสานงานเครือขายอินแปง 

14.50 – 15.20 น.  พักรับประทานอาหารวาง 

15.20 – 16.00 น.  บรรยายพิเศษ “The launch of the Thai Chapter of the Society for 
Conservation Biology: Why might joining this organization benefit Thailand’s 
biodiversity” Assoc. Prof. Dr. George A. Gale Conservation Ecology Program 
School of Bioresources & Technology King Mongkut's University of 
Technology Thonburi 

16.00 – 18.00 น.  Poster & Exhibition นําเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอรและนิทรรศการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  
- ผลิตภัณฑสมุนไพรฝางเพื่อชางและสุขภาพคนไทย 
- การใชอากาศยานไรคนขับศึกษาพะยูนและหญาทะเล 
- หอยทากและผลิตภัณฑจากเมือกหอยทาก 
- นิทรรศการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย จงัหวัดอุดรธานี 
- นิทรรศการแมลงกินได  
- นิทรรศการผึ้งและแมงมุม  
- ผลิตภัณฑจากไมยางนา  
- ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑและสินคาของชุมชน 

18.00 – 21.00 น. Welcome Dinner Isan night  

วันท่ี 22 มิถุนายน 2560 

09.00 – 09.40 น.  บรรยายพิเศษ “The Global Biodiversity Information Facility (GBIF) — a freely 
accessible source of primary biodiversity data”  
Dr. Henrik Balslev Aarhus University, Denmark  
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09.40 – 10.20 น.  บรรยายพิเศษ “Accelerating classical taxonomy”  
ศาสตราจารย ดร. สมศักด์ิ  ปญหา ผูอํานวยการสถาบันความเปนเลิศดานความ
หลากหลายทางชีวภาพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

10.20 – 10.50 น.  พักรับประทานอาหารวาง 

10.50 – 11.30 น.  บรรยายพิเศษ “State of Mekong fishes: their potential for biodiversity 
indicator of the basin”  
ดร.ชวลิต วิทยานนท นักวิชาการอิสระ กรรมการวิชาการมลูนิธิสืบนาคะเสถียร 

11.30 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ “Basic procedures to prepare, submit and finally publish your 
work in scientific journals: an example from the Natural History Bulletin of 
the Siam Society”  
ผศ.ดร.ปรัชญา มสุิกสินธร หัวหนากองบรรณาธิการวารสารNatural History Bulletin of 
the Siam Society 

12.00 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 – 16.00 น. Oral Presentation 

หองยอยที่ 1 Biology and Conservation สถานที่ : หองประชุมฟาหลวง 1-2 

ประธาน : ดร.ดุสิต งอประเสรฐิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

เลขานุการ: นางสาวสุนทรีย เสือขํา  

13.30 – 14.00 น. Invited Speaker “การบริหารจัดการพื้นที่ Man and Biosphere ประเทศไทย” 
นางสาวทิพวรรณ เศรษฐพรรค ผูอํานวยการสวนความรวมมือระหวางประเทศ กรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

14.00 – 14.30 น.  Invited Speaker “Investigating the migration ecology of two Asian 
Sparrowhawks along the East Asian Continental Flyway” 
Mr. Andrew J. Pierce มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

14.30 – 15.00 น.  Invited Speaker “การเช่ือมตอของถ่ินที่อยูของเสือโครง”  
ดร.นภารัตน สุทธิเดช สํานักวิชาวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

15.00 – 15.20 น.  Oral 1: Use of human dominated agricultural landscapes by king cobras 
(Ophiophagus hannah)  
Dr.Colin T. Strine สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี

15.20 – 15.40 น.  Oral 2: วิวัฒนาการเชิงภูมิศาสตรและโครงสรางทาง พันธุกรรมประชากรของชางปา
เอเชีย (Elephas maximus) ตามแนวเทือกเขาตะนาวศรีในประเทศไทย 
ดร.วรธา กลิ่นสวาท มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี พระจอมเกลาธนบุร ี

15.40 - 16.00 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
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16.00 – 16.20 น.  Oral 3: High motivation enables the smaller contestants to win the contests 
against larger opponents in fiddler crabs  

 นางฟามีดะห วาเซ็ท ทีนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

16.20 – 16.40 น.  Oral 4: ความหลากหลายของลําดับดีเอ็นเอชุดซ้ํา VSRAEP ในสัตวตระกูลวารานัส
นางสาวอรจิรา ประคองชีพ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 

16.40 – 17.00 น. Oral 5: ผลกระทบจากพื้นที่ชายขอบปาทีเ่ปนถนนตอสังคมของนกปาในพื้นที่ปาดิบแลง
นางสาวดาภะวัลย คําชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

17.00 – 17.20 น.  Oral 6: สถานภาพการกระจายของนาก 2 ชนิดในปาชายเลนทางภาคใตฝงอันดามันของ
ประเทศไทย  
นายกิติพัทธ์ิ โพธ์ิศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

17.20 – 17.40 น.  Oral 7: ชีววิทยาการปอนอาหารของนกแอนกินรังในสภาพแวดลอมธรรมชาติ 
นายอุเทน ภุมรินทร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

หองยอยที่ 2 : Biodiversity Uses and Management สถานที่ : หองประชุมฝนหลวง 1 

ประธาน : รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ 

เลขานุการ: นายทศวุฒิ วิวัฒนาพรชัย 

13.30 – 14.00 น.  Invited Speaker “การบรหิารจัดการอุทยานแหงชาติทางทะเล 4.0”  
นายณัฐพล รัตนพันธุ ผูอํานวยการสวนอุทยานแหงชาติทางทะเล กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช 

14.00 – 14.30 น.  Invited Speaker “Study and development of coastal ocean circulation 
simulation in the gulf of Thailand together with artificial mangrove 
innovation for erosion protection”  
รศ.ดร.เชษฐพงษ เมฆสัมพันธ คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

14.30 – 15.00 น.  Invited Speaker “Cultural landscape and biodiversity management: wetland 
with wood hill water covered areas and water floating bare land at Ban 
Jomsri, Udonthani”  
นางศรีสรุางค มาศศิริกลุ ผูอํานวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

15.00 – 15.20 น.  Oral 1 : รูปแบบการจัดการความรูดานความหลากหลายทางชีวภาพสูการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ ตามหาปลารองเพลงทีก่วานพะเยา 
ดร.ฤทัยภัทร พมิลศรี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

15.20 - 15.40 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
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15.40 – 16.00 น.  Oral 2 : ประเมินสถานภาพสิ่งแวดลอมของพื้นที่ชุมนํ้าบึงบอระเพ็ด โดยการประยุกตใช 
DPSIR approach  
นายอารี สุวรรณมณี สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

16.00 – 16.20 น.  Oral 3 : ผลผลิตจากปาที่ไมใชเน้ือไม (NTFP) ทุนทางธรรมชาติบริเวณพื้นที่มรดกโลกหวย
ขาแขงและมูลคาการใชประโยชนของชุมชน 
นายคมเชษฐา จรุงพันธ ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดพิษณุโลก 

16.20 – 16.40 น.  Oral 4 : ปริมาณกักเกบ็คารบอนในพื้นที่โครงการกอสรางเข่ือนแมวงก จังหวัดนครสวรรค
และกําแพงเพชร  
นายธรรมนูญ เต็มไชยศูนยวิจัยและพฒันานวัตกรรม อุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบรุ ี

16.40 – 17.00 น.  Oral 5 : การใชเทคนิคภาพถาย 3 มิติเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวปะการงั 
นางสาวศิริรัตน สมเช้ือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

หองยอยที่ 3 : Systematics Taxonomy and Primary Utilization : สถานที่ : หองประชุมฝนหลวง 3 

ประธาน : ศ.ดร.สมศักด์ิ ปญหา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เลขานุการ: นายฉัตรดนัยภากร บรุาโส 

13.30 – 14.00 น.  Invited Speaker “Biodiversity for use in agriculture”  
Ms. Khanty Keochanpheng Ministry of Science and Technology, Lao PDR 

14.00 – 14.30 น.  Invited Speaker “แมลงกินได แหลงโปรตีนคุณภาพสูง และแนวโนมการตลาด”  
รศ.ดร.ยุพา หาญบญุทรง มหาวิทยาลัยขอนแกน 

14.30 – 14.50 น.  Oral 1: โครงการเมล็ดพันธุโลก  
ดร.เกริก ผกักาด หนวยวิจัยการฟนฟปูา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

14.50 – 15.10 น.  Oral 2: การสํารวจบัวอุบลชาติพื้นเมืองของไทยที่มีความสมัพันธกับบัวจงกลนี 
นายวิชัย ภูริปญญวานิช สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) 

15.10 - 15.40 น.  พักรับประทานอาหารวาง 

15.40 – 16.00 น.  Oral 3: การใชประโยชนจากเห็ดเรืองแสงสริินรัศมี (Neonothopanus nambi Speg.)
ในการควบคุมไสเดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita Chitwood) ในแปลงพริก
นางสาวสรุียพร บัวอาจ กรมวิชาการเกษตร 

16.00 – 16.20 น.  Oral 4: ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนบนใบไมในปาดิบช้ืน 
ในประเทศไทย 
ผศ.ดร.ขวัญเรือน นาคสุวรรณกลุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

16.20 – 16.40 น.  Oral 5: พฤกษศาสตรพื้นบานของพืชอาหารจากปาของชาวกะเหรี่ยงและลัวะในตําบลปาง
หินฝนอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม  
นายกิตติยุทธ ปนฉาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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16.40 – 17.00 น.  Oral 6: ความหลากชนิดสัตวสะเทินนํ้าสะเทินบกในพื้นทีโ่ครงการอนุรกัษพันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลัยพะเยา จงัหวัดพะเยา 
นายอิฐสะราม แสนสุภา มหาวิทยาลัยพะเยา 

วันท่ี 23 มิถุนายน 2560 

09.00 – 09.30 น.  บรรยายพิเศษ “3D modeling techniques in palaeontology Thailand” 
ดร.สรุเวช สุธีธร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

09.30 – 10.00 น.  บรรยายพิเศษ “Upstream migrating freshwater shrimp (Macrobrachium 
dienbienphuense Dang & Nguen, 1972) in Lam Dome Yai River Headwater, 
Ubonratchathani Province and conservation tourism” 
รศ.ดร.ปราณีต งามเสนห คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

10.00 – 10.30 น.  พักรับประทานอาหารวาง 

10.30 – 11.00 น.  บรรยายพิเศษ “การทองเที่ยว 4.0 ในจังหวัดอุดรธานี”  
นายภิญโญ แสงแกว ผูชวยผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานอุดรธานี 

11.00 – 11.30 น.  บรรยายพิเศษ “ทะเลบัวแดง และ คําชะโนด: อดีต ปจจบุัน และ อนาคต”  
นายสุทัศน แพรสุรินทร อุปนายกสมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดอุดรธานี 

11.30 – 12.00 น.  บรรยายพิเศษ "บานเชียง" มรดกโลก และความหลากหลายทางวัฒนธรรมในจงัหวัด
อุดรธานี” 
นางสาวสริินทร ยวนใยดี หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง 

12.00 – 12.30 น.  มอบรางวัลภาคบรรยายและภาคโปสเตอรดีเดน และกลาวปดการประชุม  
โดย ดร.กัญญวิมว กีรติกร ประธานคลสัเตอรทรัพยากรชีวภาพ  
สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 – 17.00 น. ทัศนศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ (พิพิธภัณฑบานเชียง มรดกโลก) 
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คําขอบคุณ 
 
คณะผูจัดการประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ”  
ครั้งที่ 4 ขอขอบพระคุณหนวยงานทีส่นับสนุนงบประมาณในการจัดการประชุมครั้งน้ี 
 
มูลนิธิสวิตา 
สํานักงานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
ศูนยวิจัยและพัฒนาเครือเบทาโกร บริษัท ศูนยวิทยาศาสตรเบทาโกร จํากัด 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ 
บริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
 
ที่เห็นความสําคัญของการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและชวยสนับสนุนงบประมาณ 
จนทําใหการประชุมครั้งน้ีเกิดข้ึนไดอยางสมบรูณ 
 
ขอขอบคุณวิทยากรทัง้ keynote speakers, invited speakers ผูบรรยายทัง้ภาคภาษาไทยและ 
ภาคโปสเตอร ผูเสวนา และผูจัดนิทรรศการทกุทานทีท่ําใหการประชุมเกิดข้ึนได 
ขอขอบคุณอาสาสมัครทกุทานที่ชวยใหงานประสบความสําเร็จ 
 
สุดทายน้ี การประชุมจะเกิดข้ึนไมได หากไมมีผูเขารวมประชุมจากสถาบันการศึกษา และหนวยงานตางๆ ทั้ ง
จากภาครัฐและภาคเอกชนที่ไดลงทะเบียนเขารวมการประชุม คณะผูจัดการประชุมขอขอบคุณทุกทานจากใจ
จริง 
 
       คณะผูจัดการประชุม 
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with salinity at Talibong Island, Trang Province, Thailand 
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Abstract: Talibong island, Trang province, is known to be one of the largest seagrass beds in Thailand,  
is designated as a RAMSAR site and also home to the endangered species of dugongs. The site is set across the Trang 
river mouth, which is the largest river on the Andaman coast. Thus, seagrasses could be influenced by  
the fresh water run off along the gradient. Here, we examined the relationship between seagrass distribution  
and physical and chemical environments: salinity, mean sea level (MSL), temperature and sediment grain size (coarse 
sand, fine sand, clay) at the south east of the island, where there is river discharged from the island.  
The field sample was carried out during 4th and 5th May 2013 representing beginning of the south west monsoon, 
when seagrass experienced a rainy condition. The preliminary results showed that there were spatial variat ions  
in seagrass occurrence; Enhalus acoroides was the most common species, while Halophila ovalis and Thalassia 
hemprichii were also frequently. Water depth, salinity and temperature influenced on Cymodocea rotundata and 
H. ovalis, while E. acoroides, T. hemprichii and H. ovalis had not really been influenced by those environmental 
conditions.   
Keywords: occurrence, salinity, water depth, temperature, 

Introduction 

Seagrasses are closely associated with estuary habitats. The habitat is affected by water runoff (Short and 
Wyllie-Echevarria, 1996). The water runoff causes of sediment discharge from terrestrial to coastal areas, resulting in 
an increase in siltation and turbidity. Siltation is a particularly acute problem in South-east Asian coastal water, which 
received the highest sediment delivery in the world as high soil erosion. Salinity fluctuations make estuary and 
habitats a seasonally extreme environment (Mckenzie, 1994). Salinity could result in biomass declines in rainy season 
when seagrass beds experienced almost freshwater condition. H. ovalis, for example, in low salinity had lower 
biomass.  This species is euryline species, it can tolerate in condition of freshwater (Hillman et al., 1995). The 
community structure and biomass of seagrass community were observed along the siltation gradients in  
SE Asia, including Talibong island (Trang province) and Bang Rong (Phuket province). The results showed that seagrass 
species richness and leaf biomass declined with increasing siltation. Species composition and biomass were declined 
when the silt and clay contents were greater than 15%. Only E. acoroides was the tolerant species that survived in 
high silt and clay content (Terrados et al., 1998). Nakanishi et al. (2005) investigated the seagrass community structure 
around the Talibong island, a total of nine species were found and H. ovalis, C. serrulata. C. rotundata, E. acoroides 
were dominant species. E. acoroides was the only species that grow in the drifted sand environment. They suggested 
that seagrass cover and species richness were declined when silt and clay increased more than 15%. This study 
provided more information about the relationship between seagrass and water depth, salinity, temperature and 
sediment in Talibong Island. We hypothesized that effect of river month cause negative effect on seagrass species 
composition and distribution.   
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Materials and Methods 

Study site 
The 19 sampling stations were set based on a stratified-random approach at the south east of the Talibong 

Island in Trang Province, where there was affected by river run off from the island (Figure 1).  
  
Field and laboratory studies 
  At each station, physical, chemical and biological parameters were collected at the south east of the 
Talibong island, during 4th and 5th May 2013. Hydrolab multiparameter water quality sonde (MS5, HACH ENVIRONME- 
NT, USA· US Patent) was used to measure physical parameters (water depth, temperature, salinity, pH, dissolved 
oxygen and chlorophyll). Only water depth, salinity and temperature were selected under literature reviews, which 
it is major factor influencing on seagrass species composition and distribution in riverine habitats (Terrados et al., 
1998). Sediments were collected using sediment core size 4.5 cm diameter, 25 cm height for grain size analyses. The 
sediments were dried at 60 ˚C for 48 h, 20 g of sediment was sieved on a sieve shaker to classify the grain; sediment 
grain sizes were classified as coarse sand (> 250 µm), fine sand (63-250 µm) and silt and clay (< 63 µm). At each 
station, five replications of 0.25 m2 quadrates were used to estimate seagrass species occurrence. The data were 
collected as presence or absence of seagrass throughout all stations. Canonical correspondence analysis (CCA) was 
conducted using PC-ORD, version 5.0 to determine the multivariate correlations between seagrass occurrence and 
physical, chemical parameters. 

Result & Discussion 

Physical and Chemical parameters 
Water depth ranged between 0.61- 4.22 meters, the deepest was found at St 11. All stations were located 

the intertidal zone, plants were exposed to the air when the tide was lowest during our study. Salinity was between 
30.37– 32.14 psu classified as euhaline sea, where seagrass general well grow. Temperature ranged between 29.20- 
32.19°C. The grain size was classified into three classes: fine sand was the highest percentage (94.91± 0.75%), while 
silt and clay were generally low, the average was 1.39 ± 0.29. The highest silt and clay was found, however, at St.18 
(5.34%), where situated at fishermen’s village (Table 1).  

 
Seagrass parameters 

Six species were found at the south east of Talibong Island. The frequency of occurrence was varied among 
species. Seagrasses occurrence was 78.94% of the 19 sampling stations. E. acoroides was the most common species, 
the occurrence was 57.89%. H. ovalis was 47.36%, T. hemprichii and C. rotundata were 31.57% each, H. major was 
21.05% and C. serrulata was only 5.26% (Figure 2).  

 
E. acoroides is the most tolerant species, which can withstand the high physical and chemical stresses 

(Duarte et al., 1997; Terrados et al.,1998), and it was the only species remaining in the heavily sediment site (Terrodos 
et al., 1998). Nakanishi et al. (2005) reported that there was a total of 9 species found around the island; and there 
were 5 species found in our study: E. acoroides, H. ovalis, T. hemprichii, C. rotundata and C. serrulata.  
The disappearance of H. pinifolia, H. uninervis ,H. beccarii and Syringodium isoetifolium might be because of the 
limitation of our field collection; and also those species were less common and might be very patchy. In addition, 
we have found H. major, which was not previously reported; this species was recently described as a new record in 
Thailand (Tuntiprapas et al., 2015). 

  
CCA revealed two axes (Axis 1 and Axis 2) with eigenvalues were 0.509 and 0.214 and percent of variance 

were 43.3% and 18.2% respectively. Not only C. serrulata but also H. major were associated with physical and 
chemical parameters showing a positive correlation with water depth and salinity, however they had a negative 
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correlation with temperature. Other species, E. acoroides, T. hemprichii and H. ovalis, had not really been influenced 
by those environmental conditions (Figure 3). This might be because E. acoroides is the most tolerant species that 
it has a thick and long rhizome that could support its shoot and tolerate heavy sedimentation (Terrados et al.,1998), 
thus commonly found in this study. H. ovalis and T. hemprichii were also commonly found across the sites but no 
clear environment influences observed from this study. Further study should cover a larger area across from Trang 
river mouth to the Talibong island, where clear environment gradients are expected, seasonal variations in 
environment conditions on the seagrass distribution and composition should also be carried out .  

Conclusion 

 In this study, six species of seagrass were found at the south east of Talibong Island. E. acroides was the 
dominant species, it was found 57.89%, H. ovalis was 47.36%, T. hemprichii and Cymodocea rotundata were 31.57% 
each, H. major was 21.05% and C. serrulata was only 5.26%. Water depth, temperature and salinity influenced 
seagrass distribution.  
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Table 1 The physical and chemical variables in 19 vegetated sampling stations  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      
   

Figure 1 Map of study area at Talibong Island, Closed circles indicate sampling sites across the seagrass bed. 

Variables Min – Max Mean ± SE 

Water depth (m) 0.61 – 4.22 2.31 ± 0.23 
salinity (psu) 30.37 – 32.14 31.68 ± 0.08 
temperature (°C) 29.20 – 32.19 30.27 ± 0.19 
coarse sand (%) 0.41 – 11.98 3.69 ± 0.75 
fine sand (%) 87.71 – 98.39 94.91 ± 0.66 
silt and clay (%) 0.19 – 5.35 1.39 ± 0.29 
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Figure 2 Distribution of the six-seagrass species from 19 sampling stations; A= E. acoroides, B= H. ovalis,  

C= T. hemprichii, D= C. rotundata, E= H. major and F= C. rotundata 
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Figure 3 CCA biplot of analysis with three environmental variables versus species of seagrass Ea (E. acoroides),  

Ho (H. ovalis), Hm (H. major), Th (T. hemprichii), Cr (C. rotundata), Cs (C. serrulata). 
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Abstract: A comparative study on occurrence of coral diseases in shallow water reef communities at  
Tan Island, Suratthani Province was conducted during the wet season (September 2016) and dry season (March 
2017) using a Be l t - T r a n se c t  method. Results showed that a total of four coral diseases were found, comprising 
White Syndrome (WS), Porites White Patch Syndrome (PWPS), Ulcerative White Spot (UWS) and Pink Line Syndrome 
(PLS). WS and PLS were found during the wet season. WS, PWPS and UWS were found during dry season. Average 
disease prevalence at Tan Island was 19.29±2.31 %. Disease prevalence during the wet season (22.73±1.99 %) was 
higher than that in dry season ( 16.01±3.45 %) . WS was the dominant disease found during the wet season 
(21.33±1.15 %) while PWPS was dominant in the dry season (9.55±3.17 %). Furthermore, the dominant coral (Porites 
lutea) was the only species infected in this area. The results of this study offer a baseline on coral diseases in 
shallow water reefs which can be used for further monitoring of coral disease outbreaks in Thai waters. 
Keywords: coral disease, prevalence, coral community  

Introduction 
Coral reef ecosystems around the world are being rapidly degraded due to numerous anthropogenic 

stresses and natural factors (Thinesh et al. 2009). Increased human activities on coral reefs have been implicated as 
contributing to increased levels of disease (Barber et al. 2001). Coral disease is a growing problem in coral reefs 
worldwide. The number of diseases has all increased within the last decade (Porter et al., 2001; Green and Bruckner, 
2000; Sutherland et al., 2004; Weil, 2004). There is a lot of information being reported from widely studied regions 
however, little is known about coral disease in Thailand. In 2008, the first study of coral disease  
in the Andaman Sea was published, which found three categories of coral diseases; White Syndrome, Pink Line 
Syndrome and Black Band Diseases (Kenkel 2008).  Putchim et al. (2012) found five categories of coral disease  
in Porites lutea, i.e., White Syndrome, Ulcerative White Spot, Focal Bleaching, Non-Focal Bleaching and Pink Spot. 
The previous report was found Pink syndrome and White Band disease at Koh Lan (Sutthacheep et al. 2009) In the 
same way, Donsomjit and Yeemin (2010) study patterns of pink syndrome in Porites lutea at Koh Lan found that 
four types of pink syndrome consist of Pink spot Pink circle Pink patch and Pink tumor. Kritsanapuntu and 
Angkhananukroh (2014) surveyed coral disease at Koh Samui found six categories of coral disease, White Plague, Pink 
Line Syndrome, Porites White Syndrome, Porites Trematodiasis, White Syndrome and Pacific Yellow Band Disease. 
Seasons were one factor that influenced pathogen, others being environmental changes such as temperature, 
rainfall, light, turbidity and nutrients (Delcroix and Henin, 1991; Lima et al., 1996; Poulos et al., 1997). Outbreak of 
coral diseases and disease prevalence were seasonal change and disease prevalence was high in dry season 
(Rosenberg et al., 2007). In addition, the disease prevalence is correlated with the temperature and the outbreak of 
coral disease during seasons ( R a ymu n d o  e t  a l . ,  2 0 0 8 ) .  Therefore, the primary purpose of this study was to 
investigate seasonal variation as a factor influencing disease prevalence. It was hypothesized that the higher water 
temperatures of dry would cause a significantly greater incidence of disease than during wet season. The aim of this 
study was to offer baseline data on the occurrence of coral diseases in shallow water reefs at Tan Island, Suratthani 
Province, to be used for further monitoring programs of coral disease outbreaks in Thai waters. 
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Materials and Methods 

Field surveys were conducted during the wet season (September 2016) and dry season (March 2017) at 
Tan Island (Figure 1). SCUBA diving was used to survey disease prevalence between seasons. Surveys on the reef 
flat were conducted along 2 x 20 m2 belt transects with three replicates (following English et al. 1997). All coral 
colonies with signs of disease were counted, described, photographed and identified based on diseases using Beeden 
et al. (2008), Weil and Hooten (2008) and Bruckner (2009). The disease prevalence was calculated as follows: Disease  

prevalence= (number of diseased colonies) X100 
           (total number of colonies) 

Two ways analysis of variance (ANOVA) tests were used to compare the differences in prevalence of coral 
disease between the two seasons (dry and wet season) and disease type.  

Result & Discussion 

Surveys of the coral reefs during in two seasons presented 14 coral genera with Porites lutea being the 
dominant species in the study area and the other coral were found Goniopora sp. Fungia sp. Favia spp. Acropora 
spp. Astreopora sp. Diploastrea sp. Favites sp. Galaxea sp. Goniastrea sp. Pavona sp. Platygyra sp. Pocillopora 
sp. and Symphyllia sp. The coral P. lutea was the only coral infected with disease in this area.  
The overall disease prevalence at Tan Island included a total of 4 coral diseases, consisting of White Syndrome (WS), 
Porites White Patch Syndrome (PWPS), Ulcerative White Spot (UWS) and Pink Line Syndrome (PLS) (Figure 2). Average 
overall disease prevalence at Tan Island was 19.29±2.31 % (mean ±SE). The prevalent diseases, WS and PLS were 
found during the wet season. WS, PWPS and UWS were found during the dry season. While disease prevalence 
during the wet season (22.73±1.99 %) was higher than in the dry season (16.01±3.45 %) although the differences 
were not significant. However, significant differences in disease prevalence were detected interaction between 
seasons and disease type (p<0.05). The dominant disease was observed during in wet season was WS (21.33±1.15 
%) while PWPS was dominant in the dry season (9.55±3.17 %). Furthermore, P. lutea was the only species infected 
of coral diseases and exhibited signs of WS, UWS, PLS and PWPS (Figure 3).  

The disease prevalence was higher in the wet season than the dry season. This high disease prevalence 
in wet season may be attributed to the fact that the coral reef at Tan Island is under stress from human activities 
such as SCUBA divers, boat anchoring includes waste runoff, pollution, coastal development, (Green and Bruckner, 
2000; Lamb et al., 2014). The overall disease prevalence at the island may be high due to these factors. (Bourne 
et al., 2015). Sedimentation and nutrient-rich effluent from coastal-based sources may explain the higher disease 
prevalence (Miller et al., 2015) during wet season. In this study, WS was found during both seasons, with the 
dominant disease prevalence during the wet season (21.33±1.15 %). Willis et al. (2004) reported that WS is a 
common coral disease in the Indo-Pacific and WS is frequently observed in Thailand, in areas such as the Andaman 
Sea (Kenkel 2008) and Koh Samui (Kritsanapuntu and Angkhananukroh 2014), while PWPS was the dominant disease 
in the dry (9.55±3.17 %) . PWPS has to date been reported in only one species of massive coral (Porites lutea) in 
the Western Indian Ocean (Séré et al. 2012) and has also been reported from Koh Samui in the Gulf of Thailand 
(Kritsanapuntu and Angkhananukroh 2014). Diseases in this coral genus Porites lutea have also been reported 
worldwide such as in the Southeastern Indian ocean (Thinesh et al. 2009), Philippines (Santavy et al. 2001), 
Thailand (Putchim et al. 2012), and other Indo-Pacific reefs (Sutherland et al. 2004). However, the cause of the 
disease has yet to be determined but further researches into these influences are needed. The results of this study 
offer a baseline on coral diseases in shallow water reefs at Tan Island, Suratthani Province, which is available use 
for further monitoring programs in coral disease outbreaks in Thai waters. 
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Conclusion 

The survey showed that a total of four coral diseases. WS and PLS were founded in the wet season with 
the frequency of corals with WS was the dominant coral disease.  While dry season observed WS, PWPS and UWS 
with PWPS was the dominant coral disease. Disease prevalence during in wet season was higher than that of dry 
season.  Porites lutea exhibited the highest prevalence of the four diseases in this area. 
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Figure 1 Study site at Tan Island, Suratthani Province 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 Coral disease types found at Tan Island. A) White Syndrome, B) Porites White Patch Syndrome, C) 

Ulcerative White Spot and D) Pink Line Syndrome. 
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Figure 3 Mean disease prevalence observed at Tan Island (mean ±SE) 
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Abstract: Seagrass ecosystems are very important nursery areas for larvae of both marine vertebrates and 
invertebrates. The system provides food and refuge areas for these larvae. Leaves of seagrass also can be good 
substrates for microorganism attachment, especially for benthic phytoplankton. Among very important epiphytic 
microalgae species include toxic benthic dinoflagellates that can cause ciguatera fish poisoning (CFP) symptoms. 
Toxins of toxic benthic dinoflagellates can transfer through the food chain from the small herbivorous fish that graze 
on the seagrass leaves and then to carnivorous fish and finally to humans. Little is known about toxic benthic 
dinoflagellates in seagrass ecosystems. In Thailand, two cases of CFP have been reported; patients had severe 
ciguatera like symptoms. To understand the distribution and abundance of benthic dinoflagellates  
in seagrass ecosystems, this study was conducted in four seagrass areas of the eastern coast of the upper Gulf of 
Thailand: Samaesan Island in Chonburi Province, Ban Phe coastal and Rock Garden Village in Rayong Province, and 
Kung Krabaen Bay in Chanthaburi Province, during the southwest and the northeast monsoon. Three substrates  
in the seagrass areas including sediment, seagrass leaves, and screen trap, were collected for dinoflagellate species 
identification. A total of five species of benthic dinoflagellates were observed in the four study areas. The highest 
abundance and diversity of benthic dinoflagellates was at Samaesan Island during the northeast monsoon which 
might be due to higher salinities and seagrasses diversity at this site relative to the other areas.  
Keywords: distribution, benthic dinoflagellates, seagrass, upper Gulf of Thailand, monsoon 

Introduction 

Seagrass ecosystems are very important for marine larvae of both vertebrates and invertebrates in coastal 
areas. This ecosystem provides a permanent habitat, a temporary nursery area for larvae and juvenile stages, refuge 
(Jackson et al., 2001) and provides relatively stable environments in term of reduced wave action that is suitable 
for attachment of small organism such as algae, epiphytes, and especially for benthic phytoplankton. Benthic 
phytoplankton in seagrass areas can be 20 times more abundant than those in the areas without seagrass (Mcroy 
and Mcmillan, 1977). Nevertheless, benthic phytoplankton are associated with the grazers that consume them as a 
food source in seagrass areas (Orth and Montfrans, 1984).  

Benthic dinoflagellates are one type of benthic phytoplankton that attach on substrates under water such 
as rocks, dead corals, seaweeds, and seagrasses. They belong to Class Dinophyceae, as do other dinoflagellates, but 
most dinoflagellates float in the water column while benthic dinoflagellates attach on substrates. Benthic 
dinoflagellates can be divided into non-toxic and toxic groups. At present, studies of toxic benthic dinoflagellates 
are increasing because toxins accumulate in seafood that negatively affects human health. Toxins can transfer 
through the food chain from the small herbivorous fish that graze toxic benthic dinoflagellates on the seagrass 
leaves (or other substrates) and then to carnivorous fish, and finally to humans. Some species of benthic 
dinoflagellates cause human syndromes such as Ciguatera Fish Poisoning (CFP) from consumption of contaminated 
marine fish. CFP can accumulate in small herbivorous fish grazing on the coral reefs into bigger carnivorous fish 
(Burgess and Shaw, 2001). CFP symptoms can be either gastrointestinal or neurological. Gastrointestinal symptoms 
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involve vomiting, diarrhea, nausea and abdominal pain. Neurological symptoms include tingling of the lips, hands, 
and feet, severe itch of the skin, and unusual temperature perception disturbances where cold objects give a dry-
ice sensation (Ansdell, 2015).  

All CFP events have been reported in tropical and temperate zones that are related to the bloom of 
benthic dinoflagellates. There are many cases of CFP reported. In the Philippines human deaths have been reported 
by ingestion of the crab Demania reynaudii contaminated by palytoxin from Ostreopsis, a benthic dinoflagellate 
species (Alcala et al., 1988). There has been a report from Italy that macroalgae, invertebrates, and fish larvae died 
after blooms of a benthic dinoflagellate, Ostreopsis ovata (Vale and Ares, 2007; Totti et al., 2010). In Thailand, two 
patients from Bangkok in 2007, and four patients from Phuket in 2009, were reported from two small outbreaks. All 
patients consumed the marine fish and had severe gastrointestinal symptoms like ciguatera fish poisoning (CFP) 
symptoms. One patient had acute ventilatory failure requiring intubation whereas the remaining had neurological 
disturbances consisting of paresthesia, severe vertigo and ataxia ( Saraya et al. , 2 0 14) . While the reported causes 
(consumption of certain fish) and symptoms reported were consistent with CFP toxins, there is no laboratory in 
Thailand for confirmation of CFP toxins, hence these events must be classified as putative CFP (Thanakitjaroenkul 
et al., 2013). 

Benthic dinoflagellates have been reported in many coastal tropical and temperate zones mainly on coral 
reefs and macroalgae in reef areas, but there have been only a few studies on seagrass areas. Marasigan et al. (2001) 
studied populations of Prorocentrum on Taklong Island, Philippines, and reported six species of Prorocentrum on 
leaves of Enhalus acoroides. Prorocentrum lima was the dominant species in this study. Mohammad-noor et al. 
(2004) mainly focused on the diversity of benthic species in Malaysia. Six genera including 16 species of benthic 
dinoflagellates were found on seagrass leaves; six species were shown to be potentially toxic by the Artemia bioassay 
test. Prorocentrum lima was found in all stations and was shown to be potentially toxic. Rodriguez et al. (2010) 
surveyed benthic dinoflagellates associated with Thalassia testudinumin on San Andres Island, Colombia. Three 
genera with eight species of benthic dinoflagellates were found on seagrass leaves; six of eight species belonged to 
the genus Prorocentrum. Mounir et al. (2013) studied seasonal variation of organisms on Posidonia oceanica leaves 
and in the water column at Kerkennah Islands, Tunisia. Nine species from four genera were found on seagrass leaves. 
Prorocentrum lima was the most abundance species of benthic dinoflagellates. Mabrouk et al. (2014) studied 
epiphytic microalgae on the leaves of Posidonia oceanica and Cymodocea nodosa in Tunisia; eleven species from 
five genera were found on seagrass leaves. Cymodocea nodosa exhibited the highest density of epiphytic microalgae 
on the leaves while Posidonia oceanica had the highest leaf area index. 

The first description of a benthic dinoflagellate was Ostreopsis siamensis Schmidt (1902). It was surveyed 
and collected for classification at Chang Island in 1902 to 1903. However, this first discovery was from plankton 
samples, not from benthic substrates. Ostreopsis was considered a member of the tycoplankton community (i.e., 
pseudo-plankton). Subsequently, PIumsomboon et al.  (2002) studied benthic microalgae in mangroves and coastal 
ecosystems in Thailand and reported Ostreopsis sp., Gambierdiscus toxicus, and Coolia tropicalis (only C. tropicalis 
was found on seagrass leaves). The seagrass areas in Thailand cover 255 square kilometers, which are distributed 
along the Andaman Sea and the Gulf of Thailand in 13 provinces with 13 species of seagrasses have been reported 
(Department of Marine and Coastal Resources of Thailand, 2015). Jarulakkhana and Sriwoon (2012) studied the 
diversity of benthic dinoflagellates on Enhalus acoroides leaves and reported four genera of benthic dinoflagellates 
including Coolia, Gambierdiscus, Prorocentrum, and Sinophysis at Lem Yong Lum, Trang Province. Tawong (2014) 
reported that Ostreopsis was the most abundant species, with 174 cell/g macrophyte, at Kung Wiman Bay, 
Chanthaburi Province; Gambierdiscus and Coolia were the most abundant in Andaman sites with 3.230 and 47.040 
cell/g macrophyte at Tangkhen Bay, Phuket Province. In another study of benthic dinoflagellates in Thailand, 
Somboon et al. (2016) compared two sampling methods (screen vs. examination of natural materials; Amphiroa sp. 
and Haliclona sp.) at Rin and Jan Island, Chonburi Province. Three benthic dinoflagellate genera were observed, 
Ostreopsis, Prorocentrum, and Gambierdiscus, with Ostreopsis as the dominant genus; the screen sampling method 
provided higher estimates of benthic dinoflagellate abundance than sampling from natural materials. 
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However, the diversity and distribution of benthic dinoflagellates in the seagrass areas of Thai waters are 
still limited. Thus, this study was carried out to investigate the distribution, diversity, and abundance of benthic 
dinoflagellates in seagrass ecosystems in the eastern coast of the upper Gulf of Thailand. 

Materials and Methods 

Study sites 
Four seagrass areas along the eastern coast of the upper gulf of Thailand were sampled including: Samaesan 

Island, Chonburi Province; Ban Phe Coastal, Eastern Marine Fisheries Research and Development Center, Rayong 
Province (12º36’30.0’’N; 101º25’33.2’’E); Rock Garden Village, Makampom Bay, Rayong Province (12º39’46.2’’N; 
101º39’28.2’’E); and Kung Krabaen Bay, Chanthaburi Province (12º35’27.9’’N; 101º53’47.2’’E) (Figure 1). Studies were 
conducted during the southwest and northeast monsoon during the period of July-August 2016 and December 2016 
- January 2017, respectively. 
 
Field sampling 

Three line transects were sampled with nine quadrats (50 cm2) in the four seagrass areas (Figure 2). Seagrass 
density in each quadrat of the four areas was determined by visual examination and photographs followed the 
Seagrass Monitoring Field Guide (PMBC).  

Nine screen traps (20 cm2) were fixed with a steel rod by cable tie; the rods were implanted in each quadrat 
and left for 24 hrs. After 24 hrs, three substrates of which surface sediment, seagrass leaves, and the screen traps 
were sampled from each quadrat. Seawater samples in each of the four areas was also collected. 

At first, Seagrass leaves and sediment samples were measured in gram wet weight and then the benthic 
dinoflagellates were separated from the substrates by vigorously shaking with the filtered seawater in the plastic 
bottles for 1 minute (Tester et al., 2014). Then poured the extracted seawater samples through a 100 µm mesh size 
sieve to remove the large particles and again passed those seawater samples through a 20 µm mesh size sieve (Shah 
et al., 2013). The samples retained on the 20 µm mesh sieve were kept in small bottles and fixed for dinoflagellate 
species identification with 2-3% of iodine Lugol’s solution. 
 
Identification and Quantitation 

Benthic dinoflagellates were observed with a Nikon TMS inverted microscope and counted by using  
a Sedgewick Rafter counting chamber. For morphological identification, unarmored species (naked benthic 
dinoflagellates) were identified based on shape and position and torsion of the cingulum. The armored species 
(thecate benthic dinoflagellates) were identified based on shape and difference in thecal plate arrangement 
according to Fukuyo (1981), Steidinger and Tangen (1997), Faust and Gulledge (2002) and Hoppenrath et al. (2014). 

Result and Discussion 

Identification of Benthic Dinoflagellates 
Unarmored species  
Genus Amphidinium Claparede and Lachmann 1859 (Figure 3A) belongs to Order Gymnodiniales, Family 

Gymnodiniaceae. Amphidinium spp. motlile cells were ellipsoid to spheroid in ventral view and dorsoventrally 
flattened; non-motile cells were spheroid. The epicone was reduced with a tongue-like shape. The starch sheath 
pyrenoid having a ring-like shaped and located in the middle of the cell body. The nucleus was spheroid to ellipsoid 
and located in the posterior of the hypocone with yellow-brown chloroplasts. The sulcus originated near the mid-
ventral line and near the origin cingulum. 
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Armored species 
Genus Coolia Meunier 1919 (Figure 3B) belongs to Order Peridiniales, Family Thoracosphaeraceae. Coolia 

spp. cells were spherical in dorsoventral view and ellipsoid in lateral view with brown chloroplasts. The epitheca 
was a little flattened relative to the hypotheca in altitude. The cingulum was narrow and lined along the cell body 
while the sulcus was deep, short and wide in ventral view. The thecal surface was smooth and irregularly scattered 
with trichocyst pores. Thecal plate arrangement was similar to the genus Ostreopsis. 

Genus Ostreopsis Schmidt 1901 (Figure 3C) belongs to Order Peridiniales, Family Ostreopsidaceae. 
Ostreopsis spp. cells were flattened and tear shaped with many golden-brown chloroplasts. The epitheca and 
hypotheca were equal in size and shape. The cingulum was inside view along the cell body. The thecal surface was 
smooth with evenly scattered trichocyst pores. Thecal plate arrangement was Po, 3’, 7’’, 5’’’, 2’’’’, 1p, which is 
common for this genus. 

Genus Prorocentrum Ehrenberg 1833 (Figure 3D) belongs to Order Prorocentrales, Family Prorocentraceae. 
Prorocentrum spp. cells were flattened in dorsoventral view and oval shaped with many golden-brown chloroplasts. 
The epitheca and hypotheca were equal in size. This genus lacks a cingulum and sulcus.  
The periflagellar of the epithecal was V-shaped. Both thecal plates were concave and had trichocyst pores evenly 
scattered except for the central area. 
 
Distribution of Seagrasses and Sediment Types 

The species composition of seagrasses and sediment types at four study sites have shown the same pattern 
in both southwest and northeast monsoon. Enhalus acoroides has been found at Samaesan Island and Kung Krabaen 
Bay, while Halophila minor was observed only at Samaesan Island where the sediment types were sand and sandy 
clay, respectively. Halodule pinifolia could be observed only at Ban Phe Coastal and Rock Garden Village where 
sediment type of both areas was sandy clay. The percent coverage of seagrasses in each study sites were also shown 
in (Table 1). 

 
Distribution and Abundance of Benthic Dinoflagellates 

Samaesan Island, Chonburi Province 
Southwest monsoon 

Four genera of benthic dinoflagellates were present; Amphidinium spp., Coolia spp., Ostreopsis spp. and 
Prorocentrum spp. Ostreopsis spp. was the most abundant species, with 41 cells/100 cm2 

Northeast monsoon 
Four genera of benthic dinoflagellates were present. Highest abundance of benthic dinoflagellate was 

Ostreopsis spp. with 408 cells/100 cm2. 

The greatest overall abundance of benthic dinoflagellates was present at Samaesan Island on all three 
substrates; surface sediments, seagrass leaves (Enhalus acoroides and Halophila minor) and the screen traps (Fig. 
4). Ostreopsis spp. was the most abundant species in this area. These data are consistent with an earlier study of 
Tawong (2014) and Somboon et al. (2016) who worked in this area. 

Ban Phe Coastal, Eastern Marine Fisheries Research and Development Center, Rayong Province 
Southwest monsoon 

Benthic dinoflagellates were present at very low cell density. Amphidinium spp. was found on Halodule 
pinifolia and the screen traps with 1 cells/gram wet weight and 2 cells/1000 cm2 respectively (Figure 4).  

Northeast monsoon 
Three genera of benthic dinoflagellates; Amphidinium spp., Coolia spp. and Ostreopsis spp. were observed. 

The highest abundance and diversity of benthic dinoflagellate was Ostreopsis spp. with the maximum density of 132 
cells/gram wet weight. Prorocentrum spp. was not observed in this area. 
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Rock Garden Village, Makampom Bay, Rayong Province  
Southwest monsoon 

Benthic dinoflagellates were not detected. 
Northeast monsoon 

Four genera of benthic dinoflagellates; Amphidinium spp., Coolia spp., Ostreopsis spp. and Prorocentrum 
spp. were found with high Coolia spp. cell density of 63 cells/100 cm2. 

Kung Krabaen Bay, Chanthaburi Province 
Southwest monsoon 

Benthic dinoflagellates were present at very low cell density. Only Prorocentrum spp. was found during 
the southwest monsoon on Enhalus acoroides and the screen traps with 1 cells/gram wet weight and 2 cells/1000 
cm2, respectively. The study of Piumsomboon et al. (2002) showed similar distribution pattern and cell density. 

Northeast monsoon 
Four genera of benthic dinoflagellates; Amphidinium spp., Coolia spp., Ostreopsis spp. and Prorocentrum 

spp. were observed. Amphidinium spp. had the highest cell density of 43 cells/100 cm2. 
 
Hydrography and Chemical Ecology 

Water temperatures at the four study sites were somewhat higher during the southwest monsoon than 
during the northeast monsoon (Table 2). These small differences were likely related to the tidal cycle.  

pH varied from a low of 7.30 to 8.27 (Table 2). pH tended to be higher during the northeast monsoon at 
each of the four sites. Dissolved oxygen (DO) had varied within a narrow range from 6.20 to 6.31. 

Salinity showed large changes from site to site and during the monsoon seasons. Salinity was invariably 
high at all four sites during the northeast monsoon (31-33 psu). In contrast, salinity was greatly decreased at three 
sites (Ban Phe Coastal, 16 psu; Rock Garden Village, 5 psu; Kung Krabaen Bay, 17 psu) during the southwest monsoon; 
salinity remained high (34 psu) at Samaesan Island during the southwest monsoon (Table 2). 

In general, higher salinities tend to be required for growth of marine benthic dinoflagellates (Morton et al., 
1992; Pistocchi et al. 2011; Yamaguchi et al., 2012; Sparrow et al., 2013; Tawong et al., 2016). In contrast, the small 
changes in water temperature, pH and DO are not likely to have a significant impact on growth of marine benthic 
dinoflagellates. 

 
Substrates 

Three substrate types were sampled as part of this study: screen traps, seagrasses and sediments. The 
highest recovery of benthic dinoflagellate cells was from screen traps, seagrass leaves, and sediments, respectively, 
at Samaesan Island, Kung Krabaen Bay and Rock Garden Village; at Ban Phe Coastal seagrass leaves had a greater 
abundance of benthic dinoflagellates than the other substrates tested (Fig.4). The high recovery of benthic 
dinoflagellates from screen traps observed in this study is consistent with earlier results of Somboon et al.  (2016); 
an explanation for the exception in Ban Phe Coastal, where higher recovery from seagrass leaves was recorded, is 
probably related to the low water turbulence at Ban Phe Coastal relative to the other three study sites (i.e., high 
water turbulence would resuspend epiphytic benthic dinoflagellates from their natural substrates such that they 
would be available for capture in the screen traps.  

Conclusion 

Four genera of benthic dinoflagellates were found in seagrass areas in the eastern coast of the Upper Gulf 
of Thailand including Amphidinium spp., Coolia spp., Ostreopsis spp. and Prorocentrum spp. The brown macrophyte 
Padina sp. was also found in the seagrass area at Samaesan Island; this macrophyte may provide more attachment 
habitat for benthic dinoflagellates and could, in part, explain the high diversity of benthic dinoflagellates observed 
at this study site. The northeast monsoon had higher abundances and diversity of benthic dinoflagellates than the 
southwest monsoon, which might be due to some physical factors, most likely salinity (i.e., salinity was 31-33 psu 



 

BioD4: The 4th National Meeting on Biodiversity Management in Thailand 
21 – 23 June 2017 at Naphalai Hotel, Udon Thani Province 28 

during the northeast monsoon at all four sites but decreased substantially at three sites during the southwest 
monsoon). Salinity is an important factor for many benthic dinoflagellates, with higher salinities generally more 
suitable for growth of marine benthic dinoflagellates. 

The four seagrass areas examined during this study are sites that support local fishery activities. Hence, the 
presence of potentially toxic benthic dinoflagellates is cause for concern. For instance, the genus Amphidinium 
(which was observed in this study at all four sites), can produce many bioactive compounds, including some that 
may act as ichythotoxins that cause massive fish kills (Murray et al., 2015) and other compounds with hemolytic 
activity (Yasumoto, 1990) that may be implicated in CFP events (Tindall and Morton, 1998). Prorocentrum spp. can 
produce okadaic acid and its congeners. Furthermore, genera of benthic dinoflagellates that can cause ciguatera fish 
poisoning were found in this study (Coolia spp. and Ostreopsis spp.). The effects of toxic benthic dinoflagellate 
blooms can impact a variety of economic sectors, loss of product and lost revenue from tourists, marine ecosystem 
harm, and especially the public health. Thus, it is important to monitor benthic dinoflagellates that may be harmful 
to human health and/or ecosystem function. Further study is needed to investigate aspects of toxins produced by 
the five benthic dinoflagellate species observed in this work. 
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Table 1   Summary of seagrasses and sediment types. 

Study Sites 
Seagrass Samples 

Sediment 
Types 

Species 
% cover 

SW NE 
Samaesan Island Enhalus acoroides and  

Halophila minor 
68 72 Sand 

Ban Phe Coastal Halodule pinifolia 68 69 Sandy clay 
Rock Garden Village Halodule pinifolia 68 69 Sandy clay 
Kung Krabaen Bay Enhalus acoroides 51 73 Sandy clay 

 
Table 2  Summary of temperature, salinity, pH, depth, and dissolved oxygen (DO) during Southwest and Northeast 
monsoon in the four study areas. 

 
Samaesan Island 

(Chonburi) 
Ban Phe Coastal 

(Rayong) 
Rock Garden Village 

(Rayong) 
Kung Krabaen Bay 

(Chanthaburi) 
SW NE SW NE SW NE SW NE 

Temp (ºC) 31±0 28±0.3 32±0 28±0 32±0.3 27±0.1 30±0.6 28.5±0.1 
Salinity (psu) 34±0 34±0 16±0 31±0 5±0 31±0 17±0 31±0 

pH 8.2±0.1 8.3±0.2 7.80±0.1 8.24±0.2 7.30±0.1 8.03±0.2 7.60±0.2 8.12±0.1 
Depth (m) 0.3±0.1 2.5±0.2 0.5±0 1.5±0.1 0.2±0 1.3±0 0.2±0 2.0±0.2 
DO (mg/L) 6.2±0 6.3±0.1 6.2±0.1 6.20±0.1 6.28±0 6.31±0.1 6.28±0 6.28±0 

 
 

 
 

Figure 1  Study sites; 1= Samaesan Island, Chonburi Province, 2= Ban Phe Coastal, Eastern Marine Fisheries Research 
and Development Center, Rayong Province, 3= Rock Garden Village, Makampom Bay, Rayong Province, and 4= Kung 
Krabaen Bay, Chanthaburi Province. 
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 Figure 2   Line transects and quadrats sampling used in the study sites. 
 

 
 
Figure 3  Light micrographs showing the morphology of the five species of benthic dinoflagellates found in this 

study. Species included Amphidinium sp. (A), Coolia sp. (B), Ostreopsis sp. (C), and Prorocentrum sp. (D). 
Scale bar = 10 µm 

Shore 
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Figure 4 Abundance and diversity of benthic dinoflagellates on each substrate in each of four study areas.       

Amphidinium spp.       Coolia spp.       Ostreopsis spp. and       Prorocentrum spp. *Cell units; Screen = 
cells/100 cm2, Sediment and Seagrass = cells/gram wet weight. SW= southwest monsoon, NE= northeast 
monsoon. 

  



 

BioD4: The 4th National Meeting on Biodiversity Management in Thailand 
21 – 23 June 2017 at Naphalai Hotel, Udon Thani Province 34 

Proceedings of the 4th National Meeting on Biodiversity Management in Thailand 
การประชมุวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ ครั้งท่ี 4 (2017): 34–43 

ปริมาณกักเก็บคารบอนในพ้ืนท่ีโครงการกอสรางเขื่อนแมวงก จังหวัดนครสวรรคและกําแพงเพชร 

ธรรมนูญ เต็มไชย1*, ทรงธรรม สุขสวาง2, พันธุทิพา ใจแกว3, เพชรรัตน ดีแกว1, ปยภรณ มาตผาง1,  
พนิดา ปุริตัง1, ณัฐชานนท ปุละ1 และ Thijs Willem Bredenhoff3 

1ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี, กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช,  
อําเภอชะอํา, จังหวัดเพชรบุรี 76120  

2สํานักอุทยานแหงชาติ, กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช    
3กองทุนสัตวปาโลกสากล (WWF) ประเทศไทย    

*ผูเขียนหลัก : dhamma57@gmail.com  
 

บทคัดยอ : การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินปริมาณกักเก็บคารบอน ซึ่งเปนนิเวศบริการและทุนทางธรรมชาติประการหนึ่ง
ของระบบนิเวศ ในพ้ืนท่ีโครงการกอสรางเข่ือนแมวงก จังหวัดนครสวรรคและจังหวัดกําแพงเพชร โดยดําเนินการสํารวจดวยวิธีการสุม
ตัวอยางแบบ point sampling โดยแตละจุดสุมตัวอยางหางกันอยางเปนระบบ 250 x 500 เมตร ท่ัวท้ังพ้ืนท่ีน้ําทวมถึงหากมีการ
กอสรางเข่ือนแมวงก รวม 144 จุด ขอมูลดังกลาวนํามาประเมินปริมาณการกักเก็บคารบอน ควบคูกับแผนท่ีการปกคลุมของสังคมพืช  
ป พ.ศ. 2559 ท่ีแปลตีความจากภาพถายดาวเทียมแลนดแซท 8  ผลการศึกษา พบวาในพ้ืนท่ีโครงการกอสรางเข่ือนแมวงก มีปริมาณ
การกักเก็บคารบอนในปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ ปารุนสอง  และปาริมแมน้ํา  130,632.159 ตัน คิดเปนปริมาณการดูดซับ 
กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) 478,984.583 ตัน มีมูลคาการซื้อขายคารบอนเครดิต 212,669,155 - 549,395,316 บาท  
คําสําคัญ : ทุนทางธรรมชาติ, คารบอน, เข่ือนแมวงก 
 
Carbon sequestration at Mae Wong Dam construction project, Nakhon Sawan and Kamphaeng Phet provinces 
Thammanoon Temchai1*, Songtam Sukswang2, Puntipha Jaikaew3, Petcharat Deekaew1, Piyaporn Matpang1, 

Panida Puritang1, Natchanonth Pula1 and Thijs Willem Bredenhoff2  
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Abstract: This study aims to assess the effects of the construction of the Mae Wong dam on ecosystem services and carbon 
sequestration. A survey was conducted using the point sampling technique. The 144 sampling points are 250-500 m distant 
apart and are located throughout the area that will be flooded in case the dam is built. The carbon storage in each of the 
samples was calculated utilizing a land use maps developed using 2016 Landsat 8 satellite images. The results show that 
carbon storage in the area designated to the construction of the Mae Wong dam is 130,632.159 tons, if converted to carbon 
dioxide (CO2) the amount is 478,984.583 tons. The carbon is stored in dry dipterocarp forest, mixed deciduous forest, 
secondary forest and riverine forest. The value of this amount of carbon in the carbon credit market is approximately 
212,669,155 - 549,395,316 Baht. 
Keywords: natural capital, carbon, Mae Wong dam 

บทนํา 

โครงการกอสรางเข่ือนแมวงก จังหวัดนครสวรรคและกําแพงเพชร ของกรมชลประทาน ในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมวงก  
มีความเปนมาท่ียาวนานและเปนท่ีสนใจขององคกรตาง ๆ ท้ังฝายสนับสนุนและฝายคัดคานการกอสราง เพราะมีผลทําใหเกิดการสูญเสีย
พ้ืนท่ีปาไมอันเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวปาหายากในระดับสากลและขัดแยงกับนโยบายในการเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมของประเทศ ถึงแมจะมี
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมตามกระบวนการทางกฎหมายไปแลว แตพบวาขอมูลประการหนึ่งท่ีรายงานการศึกษาดังกลาวไมมีการ
กลาวถึงในคร้ังแรก ๆ คือ การสูญเสียตนทุนทางธรรมชาติ (natural capital) และนิเวศบริการ (ecosystem service) ของปา เพ่ือใช
เปนขอมูลในการวิเคราะหความคุมคาของโครงการ ซึ่งในสวนของทุนธรรมชาติประการหนึ่งท่ีมีความสําคัญระดับสากลคือการเปนแหลง
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กักเก็บคารบอนในธรรมชาติ และการใหน้ําจากระบบนิเวศ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดตระหนักถึงขอมูลเหลานี้จึงได
ดําเนินการศึกษาและประเมินมูลคาความสูญเสีย ซึ่งในรายงานนี้จะนําเสนอเฉพาะในประเด็นการเปนแหลงกักเก็บคารบอนเทานั้น 

วิธีการ  

พื้นที่ศึกษาวิจัย 
ทําการศึกษาในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมวงก จังหวัดนครสวรรคและจังหวัดกําแพงเพชร ต้ังแตเดือนตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ 

2560 
 
การจัดทําแผนที่สังคมพืชและการใชประโยชนที่ดิน 

ใชภาพถายดาวเทียมแลนดแซท (Landsat) 8 ดาวนโหลดจากเวปไซตของ U. S. Geological Survey (USGS) : 
https://www.usgs.gov/ นํามาดําเนินการแปลตีความดวยสายตา (Visual interpretation) ผานโปรแกรมดานสารสนเทศภูมิศาสตร 
ArcGIS และทําการตรวจสอบภาคสนาม โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ีโครงการกอสรางเข่ือนแมวงก ไดใชขอมูลการสํารวจแจงนับไมท้ัง 144 
จุด เปนจุดตรวจสอบผลการแปลตีความภาพถายดาวเทียมดังกลาวดวย 
 
การสํารวจแจงนับไม (forest inventory) 

วิธีการสํารวจ 
การศึกษาคร้ังนี้ ไดเลือกใชวิธีการสํารวจทรัพยากรปาไมแบบ point sampling หรือ variable-plot sampling ซึ่งมีการ

กําหนดตําแหนงจุดสุมตัวอยางหรือ sampling point เชนเดียวกับการเลือกจุดศูนยกลางแปลงตัวอยาง (sampling plot) ในวิธีการ
สํารวจโดยใชแปลงตัวอยางวงกลม มีจุดศูนยกลางแปลงอยางเปนระบบ (systematic) โดยเลือกใชเคร่ืองมือรีเลสโคป (relascope)  
ท่ีประดิษฐข้ึนใชเองเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ โดยประดิษฐใหมีขนาดของคาคงท่ีพ้ืนท่ีหนาตัด  (Basal Area Factor; BAF)  
มีคาเทากับ 3 ตามรายงานการศึกษาของ ธรรมนูญ (2541) ซึ่งเปนขนาดความกวางของชองมองในเคร่ืองมือรีเลสโคปท่ีสัมพันธกับขนาด
ความโตของตนไมและระยะหางจากจุดสุมตัวอยางไปยังตนไม โดยตนไมท่ีมองเห็นวามีขนาดโตกวาชองท่ีกําหนดจะเปนตนไมท่ีนับเปนไม
ในแปลง และจํานวนตนไมท่ีนับไดในแตละแปลงคูณดวยคา BAF จะเปนคาพ้ืนท่ีหนาตัดของหมูไมตอเฮกตาร  

การสํารวจในแตละจุดสุมตัวอยาง สําหรับการนับตนไมเมื่อใชเคร่ืองมือรีเลสโคป จะนับเฉพาะตนท่ีมีขนาดความโตมากกวา
ความกวางของชองสองบนเคร่ืองมือรีเลสโคปและเปนตนไมท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลางท่ีระดับอกต้ังแต 4.5 เซนติเมตร ข้ึนไปเทานั้น 
(ธรรมนูญ, 2541) และทําการสํารวจไมหนุม (ขนาดเสนผาศูนยกลางท่ีระดับอกนอยกวา 4.5 เซนติเมตร และมีความสูงตนไมมากกวา 
1.30 เมตร) โดยใชรัศมีวงกลม 5 เมตร และสํารวจกลาไม (ความสูงตนไมนอยกวา 1.30 เมตร) โดยใชรัศมี 2 เมตร  

ที่ตั้ง และจํานวนแปลงตัวอยาง 
ท่ีต้ังจุดวางแปลงตัวอยางไดกําหนดอยางเปนระบบ (systematic) โดยใชโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) กําหนด

ระยะหางระหวางแปลงเทากับ 500 เมตรตามทิศเหนือ - ใต และระยะหาง 250 เมตร ตามทิศตะวันออก - ตะวันตก จํานวน 144 แปลง
ตัวอยาง (ภาพท่ี 1) 

การวิเคราะหขอมูล 
จํานวนตนไม (ตนตอเฮกตาร) ในแตละแปลง ใชสมการคํานวณจํานวนตนไมสําหรับการสํารวจแบบ  point sampling  

ตามวิธีการของ Kuusela (1966) อางโดย ธรรมนูญ (2541) ดังนี้ 

   N = BAF

(
dbh
4

) 10,000

2



 

เมื่อ dbh คือขนาดเสนผาศูนยกลางท่ีระดับอก มีหนวยเปนเซนติเมตร โดยทําการวิเคราะหหาจํานวนตนแยกเปนรายชนิด  
จะไดจํานวนตนไมแตละชนิดตอเฮกตาร  

สําหรับสังคมพืชอื่น ๆ  ในเขตอุทยานแหงชาติแมวงก นอกเขตพ้ืนท่ีน้ําทวม (หากมีการสรางเข่ือนแมวงก) ไดแก ปาดิบเขา  
ปาดิบชื้น และปาดิบแลง ไดใชขอมูลดิบของสํานักอุทยานแหงชาติ ซึ่งไดทําการสุมวางแปลงตัวอยางชั่วคราว ขนาด 30 x 60 เมตร   
ไวเมื่อป พ.ศ. 2556 จํานวน 3 แปลง  โดยมีท่ีต้ังแปลงตัวอยางตามขนาดพิกเซล (pixel) ในภาพถายดาวเทียมแลนดแซท 7 ท่ีพิกัดมุม
ลางซายท่ี 512314E 1778743N, 514140E 1778203N และ 533643E 1757212N ตามลําดับ นํามาวิเคราะหมวลชีวภาพและปริมาณ
คารบอน 
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การวิเคราะหปริมาณมวลชีวภาพและคารบอนของไมยืนตน 
การประมาณคามวลชีวภาพ 
การประมาณคามวลชีวภาพของตนไมในพ้ืนท่ีทําการศึกษา โดยแบงเปนมวลชีวภาพท่ีอยูเหนือพ้ืนดิน (Above ground 

biomass) และมวลชีวภาพใตพ้ืนดิน (Below ground biomass) ในสวนของมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินแยกออกเปน มวลชีวภาพของไม
ยืนตน (tree) ไมหนุม (sapling) กลาไม (seedling) และไผ (bamboo) 

การประมาณคามวลชีวภาพของไมยืนตน (tree) ในสวนท่ีอยูเหนือพ้ืนดิน ใชวิธีการศึกษาความสัมพันธระหวางขนาดความโต
ของลําตนกับความสูง โดยนําคาความโตเสนผาศูนยกลางท่ีระดับความสูงเพียงอก (DBH) และความสูงท้ังหมด (total height) ซึ่งความ
สูงท้ังหมดของตนไมหาไดจากการวัดโดยใชไมวัดความสูงโดยตรง และนํามาหาความสัมพันธโดยใชสมการแอลโลเมตรี ซึ่งจะแยกตาม
ชนิดสังคมพืชตาม (ตารางท่ี 1)  
สําหรับสังคมพืชท่ีไมมีสมการแอลโลเมตรีสําหรับประมาณคามวลชีวภาพใตพ้ืนดินของตนไมไดเลือกใชสมการของ Cairns et al. (1997) 
ซึ่งมีรูปแบบของสมการดังนี้ 

Below ground biomass = Exp (-1.0850 + 0.9256 ln (Above ground biomass density)) 
โดยคา aboveground biomass density ไดจากผลรวมของมวลชีวภาพของลําตน กิ่ง และใบ 

มวลชีวภาพท่ีคํานวณไดจะเปนมวลชีวภาพตอตนของตนไมซึ่งจะตองนําคาท่ีไดนี้ไปคูณกับจํานวนตน (ตน/เฮกตาร) เพ่ือใหได
มวลชีวภาพท้ังหมดของตนไม มีหนวยเปนตันตอเฮกตาร ทําการรวมมวลชีวภาพของตนไมเพ่ือนําไปหาค าเฉลี่ย โดยมวลชีวภาพเหนือ
พ้ืนดิน ไดแก ผลรวมของมวลชีวภาพลําตน ใบ และกิ่ง 

การประมาณคามวลชีวภาพของไมหนุม (sapling) และกลาไม (seedling) ใชวิธีการสุมเก็บตัวอยางไมหนุม โดยใชรัศมีวงกลม 
5 เมตร และกลาไม โดยใชรัศมี 2 เมตร โดยเก็บตัวอยางใหครอบคลุมทุกสังคมปา  แลวนํามาหาปริมาณมวลชีวภาพ โดยทําการแยก
ชิ้นสวนของตนไม ไดแก ใบ กิ่ง ลําตน และราก พรอมท้ังชั่งน้ําหนักสด หลังจากนั้นนําไปอบแหงในตูอบพรรณไมท่ีอุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซียส จํานวน 72 ชั่วโมง หรืออบจนน้ําหนักคงท่ี แลวทําการชั่งน้ําหนักแหง เพ่ือคํานวณหาปริมาณความชื้นในรูปรอยละจากน้ําหนัก
สดและน้ําหนักแหง เมื่อไดเปอรเซ็นตความชื้นก็สามารถนําไปหามวลชีวภาพไดจากสูตรดังนี้ 

 
เปอรเซ็นตความชื้น = น้ําหนักสด (กรัม) – น้ําหนักแหง (กรัม) × 100 

น้ําหนักแหง(กรัม) 
มวลชีวภาพ/น้ําหนักแหง =    100 × น้ําหนักสด (กรัม) 

(เปอรเซ็นตความชื้น + 100) 
 
มวลชีวภาพท่ีไดจากการคํานวณนี้จะแยกเปนมวลชีวภาพของใบ กิ่ง ลําตน และราก ซึ่งจะตองนํามวลชีวภาพนี้ไปหารดวย

จํานวนตนไมตัวอยางท้ังหมดท่ีทําการเก็บตัวอยาง เพ่ือเปลี่ยนใหเปนมวลชีวภาพของใบ กิ่ง ลําตน และราก ตอตนมีหนวยเปนกรัม 
จากนั้นจึงนําคาท่ีไดนี้ไปคูณกับจํานวนตนของไมหนุมแตละชนิดท่ีสํารวจพบ ซึ่งจะไดเปนมวลชีวภาพของใบ กิ่ง ลําตน และราก โดยทํา

การเปลี่ยนหนวยใหเปนตันตอเฮกแตรดวยการนํามวลชีวภาพของใบ กิ่ง ลําตน และรากท่ีคํานวณไดดังกลาว คูณ 100 หารดวยพ้ืนท่ี πr2 
(ไมหนุม r = 5, กลาไม r = 2) ทําการรวมคามวลชีวภาพของไมหนุมแตละชนิดเพ่ือนําไปหาคาเฉลี่ย เมื่อกําหนดให D คือขนาด
เสนผาศูนยกลางลําตนท่ีระดับอก (เซนติเมตร) H คือ ความสูงท้ังหมดของตนไม (เมตร) Ws คือมวลชีวภาพของลําตน (กิโลกรัม) Wb คือ
มวลชีวภาพของกิ่ง (กิโลกรัม) Wl คือมวลชีวภาพของใบ (กิโลกรัม) และ Wr คือ มวลชีวภาพของราก (กิโลกรัม) 

การสะสมคารบอน 
ประเมินการกักเก็บคารบอนในมวลชีวภาพตาง ๆ ท้ังในสวนท่ีอยูเหนือพ้ืนดิน และสวนท่ีอยูใตพ้ืนดินของตนไมในแปลง

ตัวอยาง โดยคํานวณจากคามาตรฐานซึ่งเทากับ รอยละ 47 ของน้ําหนักแหง (IPCC, 2006 อางโดย สํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุ
พืช, 2557) คูณกับมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินและมวลชีวภาพใตพ้ืนดินของตนไม โดยจะใชคาปริมาณคารบอน (% ของน้ําหนักแหง)  
ของศูนยวิจัยปาไม (2552) ซึ่งเปนคาท่ีแสดงเปนคามาตรฐานตามคณะกรรมการระหวางรัฐบาล วาดวยเร่ืองการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC) ตาม (ตารางท่ี 2) สวนสังคมพืชท่ีไมมีคาปริมาณคารบอน จะใช
คามาตรฐานซึ่งเทากับ รอยละ 47 ของน้ําหนักแหง และคํานวณคาการดูดซับคารบอนไดออกไซด (CO2) จากคาคารบอน (C) โดยใช
สมการของ IPCC (2006) คือ คาการดูดซับคารบอนไดออกไซด (CO2) = คารบอน (C) x 3.6667 

เมื่อไดขอมูลการสะสมคารบอนของแตละสังคมพืช จากนั้นจึงนํามาทําแผนท่ีแสดงปริมาณการสะสมคารบอนโดยใชโปรแกรม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System; GIS) เพ่ือจัดทําแผนท่ีเสนชั้นระดับ (contour line) แสดงปริมาณ
คารบอนท่ีสะสมอยูเหนือพ้ืนดิน คารบอนท่ีสะสมอยูใตพ้ืนดิน และปริมาณการสะสมคารบอนรวม พรอมท้ังคํานวณปริมาณคารบอนท่ี
สะสมอยูท้ังพ้ืนท่ี โดยใชแบบจําลองคารบอน (Invest Carbon Storage and Sequestration model) ของเคร่ืองมือ InVEST (Integrated 
valuation of Ecosystem Service and Tradeoffs) ซึ่งพัฒนาโดยนักวิจัยจากโครงการทุนทางธรรมชาติ (The Natural Capital Project) 
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โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยมินเนโซตา (University of Minnesota) องคกร The Nature Conservancy และกองทุนสัตวปา
โลก (World Wildlife Fund; WWF) (Sharp et al., 2015) 

ผลการศึกษา 

1. สังคมพืชและการใชประโยชนที่ดิน 
การใชประโยชนท่ีดินในอุทยานแหงชาติแมวงก จังหวัดนครสวรรคและจังหวัดกําแพงเพชร โดยการแปลตีความจากภาพถาย

ดาวเทียม แลนดแซท (Landsat) 8 ท่ีบันทึกภาพ พ.ศ. 2559 ประกอบดวยรูปแบบการใชประโยชนท่ีดิน 10 รูปแบบ คือ ปาดิบเขา  
(hill evergreen) ปาดิบชื้น (moist evergreen forest) ปาดิบแลง (dry evergreen forest) ปาเบญจพรรณ (mixed deciduous 
forest) ปาเต็งรัง (dry dipterocarp forest) ปาฟนสภาพ (secondary forest) ปาริมแมน้ํา (riverine forest) ไรราง (old clearing 
area) พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (agriculture area) และผิวน้ํา (water body) และพบวาในพ้ืนท่ีบริเวณท่ีน้ําทวมหากมีการสรางเข่ือนแมวงก  
มีสังคมพืชหลัก 4 ชนิด คือ ปาเต็งรัง (dry dipterocarp forest) ปาเบญจพรรณ (mixed deciduous forest) ปารุนสองหรือปาฟน
สภาพ (secondary forest) และปาริมแมน้ํา (riverine forest) ซึ่งมีขนาดพ้ืนท่ีปกคลุม เปน  545.06  1,030.79  56.56 และ 100.72 
เฮกตาร ตามลําดับ สวนพ้ืนท่ีอีก 49.55 เฮกตาร คือพ้ืนท่ีผิวน้ํา รายละเอียดดัง (ภาพท่ี 2) และ (ตารางท่ี 3) 
 
2. โครงสรางปาบริเวณพ้ืนที่สรางเข่ือนแมวงก 

การวิเคราะหโครงสรางการกระจายของชั้นขนาดเสนผาศูนยกลางของปาเต็งรังและปาเบญจพรรณในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ
กอสรางเข่ือนแมวงก พบวามีการกระจายเปนรูปตัวแอล (L - shape) ซึ่งเปนลักษณะของปาแบบหลายชั้นอายุ (uneven-aged)  
ซึ่งแสดงใหทราบวาปาบริเวณนี้มีหลายชวงอายุไมท่ีมีการทดแทนอยูตลอดเวลาแสดงถึงศักยภาพท่ียังมีความสมบูรณ สวนโครงสรางของ
ปารุนสอง เปนโครงสรางปาแบบสงวน (reserve form) ซึ่งไดรับการรบกวนโดยการทําไมในอดีต (พงษศักด์ิ, 2538) และมีไมขนาดเล็กท่ี
กําลังฟนสภาพ แสดงถึงศักยภาพท่ีจะเปนปาสมบูรณตอไปในอนาคต สวนโครงสรางของปาริมแมน้ํา มักถูกรบกวนโดยกระแสน้ําหลาก
ในชวงฤดูฝนและสภาพดินริมน้ํา ทําใหไมพบไมยืนตนขนาดใหญมีเพียงไมยืนตนขนาดเล็กและจําพวกหญาพง (ภาพท่ี 3) 
 
3. ปริมาณการกักเก็บคารบอนในพ้ืนที่โครงการกอสรางเข่ือนแมวงก 

พบวาในอุทยานแหงชาติแมวงก มีปริมาณการกักเก็บคารบอน 6 ,339,086.93 ตัน ซึ่งในจํานวนนี้กักเก็บอยูในพ้ืนท่ีท่ีเปน
บริเวณน้ําทวมหากมีการสรางเข่ือนแมวงก จํานวน 130,632.159 ตัน โดยเก็บอยูในพ้ืนท่ีปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ ปารุนสอง และปาริม
แมน้ํา คิดเปนปริมาณ 50,599.915  74,408.607  3,198.372  และ 2,425.265 ตามลําดับ และพบวาสังคมพืชปาเต็งรัง เปนพ้ืนท่ีกัก
เก็บคารบอนไวไดมากท่ีสุด รองลงมาคือปาเบญจพรรณ ปารุนสอง และปาริมแมน้ํา ตามลําดับ (ภาพท่ี 4 ถึงภาพท่ี 6) 
 
4. มูลคาของคารบอน  

คารบอนในพ้ืนท่ีสรางเข่ือน 130,632.159 ตัน เมื่อคิดเปนปริมาณการดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) มีคาเทากับ 
478,984.583 ตัน ซึ่งหากจะคิดเปนมูลคาการซื้อขายคารบอนเครดิต โดยใชอัตราราคาซื้อขายในตางประเทศ ประมาณ 12 ยูโรตอตัน 
(ตลาดคารบอน, 2010) เมื่อใชอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 37 บาทตอ 1 ยูโร จะคิดเปนอัตราซื้อขาย 444 บาทตอตัน พบวาเปนมูลคา 
212,669,155 บาท 

ในตางประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน ประเทศในแถบยุโรป มีการเก็บภาษีคารบอนท่ีประมาณ 31 ยูโรตอตันคารบอนไดออกไซด 
ซึ่งหากนําตัวเลขดังกลาวมาใชเปนบรรทัดฐานประเมินความสูญเสียคารบอนไดออกไซดในพ้ืนท่ีสรางเข่ือนแมวงก ก็อาจจะมากถึง 
549,395,316 บาท 

พงษศักด์ิ (2538) กลาววา ปาท่ีมีโครงสรางแบบหลายชั้นอายุ (uneven-aged stand) ตองประกอบดวยหมูไมท่ีมีอายุต้ังแต  
1 ถึง 50 ป ประกอบอยู ซึ่งโครงสรางปาในพ้ืนท่ีตามผลการศึกษาขอ 1 มีลักษณะดังกลาวนี้ดวย ดังนั้นการปลูกปาเพ่ือใหไดปริมาณ
คารบอนสะสมตามท่ีเปนอยูในปจจุบัน จึงตองใชระยะเวลาอยางนอย 50 ป ในการปลูกฟนฟู (ถึงแมวาในประเทศไทยไมเคยมีรายงานวามี
ท่ีใดสามารถปลูกปาเต็งรังทดแทนใหเหมือนธรรมชาติไดในระยะเวลา 50 ป) ดังนั้น แมวาจะมีงบประมาณรวม 212,669,155 บาท  
แลวมีเวลาปลูก 50 ป ก็ไมใชวาจะทําใหมีการลดคารบอนไดออกไซดได 478,984.583 ตัน เนื่องจากการทําใหสภาพปาใหมีศักยภาพใน
การดูดซับคารบอนไดเทาเดิมภายหลังจากสูญเสียพ้ืนท่ีไป จําเปนตองใชเงินจํานวนมากกวานี้หลายเทาในการบํารุงรักษา 
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ตารางที่ 1  สมการแอลโลเมตรีท่ีใชในการคํานวณหามวลชีวภาพของตนไมในปาธรรมชาติ 

ชนิดปา สมการ ที่มา 

ปาดิบแลง 
ปาดิบเขา 

Ws = 0.0509 (D2H)0.919 

Wb = 0.00893 (D2H)0.977 

Wl = 0.0140 (D2H)0.669 

Wr = 0.0313 (D2H)0.805 

Tsutsumi et al. (1983) 

ปาเบญจพรรณ 
ปาเต็งรัง 

Ws = 0.0396 (D2H)0.9326 

Wb = 0.003487 (D2H)1.0270 

Wl = (28.0/Wtc + 0.025)-1 

Ogawa et al. (1965) 

ปาดิบชื้น Ws = 0.0396 (D2H)0.9326 

Wb = 0.006003 (D2H)1.0270 

Wl = (18.0/Wtc + 0.025)-1 

Wr = 0.0264 (D2H)0.7750 

Ogawa et al. (1965) 

ไผ Wc = 0.0691512 (D2H)0.7930 

Wt = 0.0883689 (D2H)0.7703 

Wb+l = Wt-Wc 

Ubonwan et al. (2011) 

เถาวัลย W = 0.8622 D2.021 ชิงชัย และคณะ (2554) 
หมายเหตุ  D คือขนาดเสนผาศูนยกลางท่ีระดับ 1.3 เมตร มีหนวยเปนเซนติเมตร, H คือความสูงท้ังหมดของตนไม (เมตร) W คือ มวล
ชีวภาพของเถาวัลย (กิโลกรัม), WS  คือมวลชีวภาพของลําตน (กิโลกรัม), WB คือ มวลชีวภาพของกิ่ง (กิโลกรัม), WL คือ มวลชีวภาพ
ของใบ (กิโลกรัม), WR คือ มวลชีวภาพของราก (กิโลกรัม), Wtc คือ มวลชีวภาพของลําตนและกิ่ง (กิโลกรัม), Wc คือ มวลชีวภาพลําตน
ของไผ (กิโลกรัม), Wt คือ มวลชีวภาพท้ังหมดของไผ (กิโลกรัม) และ Wb+l คือมวลชีวภาพใบและกิ่งของไผ (กิโลกรัม) 

ตารางที่ 2  ปริมาณคารบอนในมวลชีวภาพในปาธรรมชาติของประเทศไทย 

ปาธรรมชาติ ปริมาณคารบอน 
(% ของนํ้าหนักแหง) 

สวนปา ปริมาณคารบอน 
(% ของนํ้าหนักแหง) 

ปาดิบชื้น/ปาดิบแลง 48.07 สัก 47.39 
ปาเบญจพรรณ 49.01 ยูคาลิปตัส 49.88 
ปาเต็งรัง 50.56 อะเคเซีย 49.23 
ปาสน 47.00   
ปาชายเลน 46.76   

ที่มา: ศูนยวิจัยปาไม (2552) 

ตารางที่ 3  สังคมพืชและการใชประโยชนท่ีดินในอุทยานแหงชาติแมวงกและพ้ืนท่ีโครงการกอสรางเข่ือนแมวงก พ.ศ. 2559   

สังคมพืช/การใชประโยชนที่ดิน 
พ้ืนที่ปกคลุมทั้งอุทยานฯ 

(เฮกตาร) 
พื้นที่ในโครงการกอสราง 
เข่ือนแมวงก (เฮกตาร) 

ปาดิบเขา (hill evergreen forest) 2,211.80 - 
ปาดิบชื้น (moist evergreen forest) 935.33 - 
ปาดิบแลง (dry evergreen forest) 35,126.50 - 
ปาเบญจพรรณ (mixed deciduous forest) 43,362.14 1,030.79 
ปาเต็งรัง (dry dipterocarp forest) 5,633.18 545.06 
ปาฟนสภาพ (secondary forest) 248.27 56.56 
ปาริมแมน้ํา (riverine forest) 155.07 100.72 
ไรราง (old clearing area) 850.08 - 
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (agricultural area) 1,079.29 - 
พ้ืนผิวน้ํา (water body) 78.86 49.55 
รวม 89,680.52 1,782.68 
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ภาพที่ 1  ท่ีต้ังแปลงตัวอยางในการสํารวจทรัพยากรปาไมเพ่ือประเมินการกักเก็บคารบอน 
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ภาพที่ 3  โครงสรางการกระจายของชั้นขนาดเสนผาศูนยกลางของสังคมพืชท่ีพบในพ้ืนโครงการกอสรางเข่ือนแมวงก 

 
ภาพที่ 4  ปริมาณการกักเก็บคารบอน (ตันตอเฮกตาร) ในปาชนิดตาง ๆ ในพ้ืนท่ีสรางเข่ือนแมวงก 
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ภาพที่ 5  การกระจายของปริมาณการกักเก็บคารบอน (ตันตอเฮกตาร) เหนือพ้ืนดิน (ซาย) และใตพ้ืนดิน (ขวา) ในพ้ืนท่ีสรางเข่ือนแมวงก 
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ภาพที่ 6  ปริมาณการกักเก็บคารบอนรวม (ตันตอเฮกตาร) บริเวณตาง ๆ ในพ้ืนท่ีโครงการกอสรางเข่ือนแมวงก 
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การประชมุวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ ครั้งท่ี 4 (2017): 44–54 

ชีววิทยาการปอนอาหารของนกแอนกินรังในสภาพแวดลอมธรรมชาติ 

นายอุเทน ภุมรินทร*, ยุทธพงค ดําศรีสุข, วิจักขณ  ฉิมโฉม, นันทชัย พงศพัฒนานุรักษ และ วัฒนชัย ตาเสน 

ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, เขตจตุจักร, กรุงเทพฯ, 10900 
ผูเขียนหลัก: Wildlifer72_30@hotmail.com 

 
บทคัดยอ :  ชีววิทยาการปอนอาหารของนกแอนกินรังในสภาพแวดลอมธรรมชาติท่ีวัดสุทธิวาตวราราม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
ดําเนินการศึกษาในชวง ป พ.ศ. 2556 - 2557 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการปอนอาหาร และความหลากชนิดของแมลงท่ีเปนอาหารของลูก
นกในรอบป ทําการศึกษาโดยติดต้ังกลองวงจรปดหนารัง และสุมเก็บกอนอาหารของนกแอนกินรังตัวเต็มวัยท่ีนํามาปอนลูกนก เดือนละ 
5-10 กอน ผลการศึกษาพบวา นกแอนกินรังมีพฤติกรรมการปอนอาหารใหลูกนกต้ังแตวันแรกท่ีออกจากไข ในแตละวันพอแมนกปอน
อาหารเฉลี่ย 6.8 คร้ังตอวัน อัตราการปอนอาหารแปรผันตามชวงอายุลูกนกและจํานวนลูกนกในรัง ลูกนกออกจากรังเมื่ออายุ 39 – 53 
วัน อาหารท่ีนกแอนกินรังนํามาปอนลูกนกเปนแมลงบินไดขนาดเล็กอัดแนนเปนกอนกลม มีความกวางเฉลี่ย 10.03 ± 2.39 มม. ยาว
เฉลี่ย 11.78 ± 2.01มม. และมีน้ําหนักเฉลี่ย 0.41 ± 0.19 กรัม โดยมีชิ้นสวนของแมลงจํานวนเฉลี่ย 300 ชิ้น/ กอน ชนิดอาหารหลักของ
ลูกนกแอนกินรังเปนกลุมแมลงวัน อันดับ Diptera มากท่ีสุด รองลงมาเปนกลุมเพลี้ยออน อันดับ Hemiptera และแมลงอันดับ 
Hymenoptera ตามลําดับ ผลการศึกษานําไปใชอนุบาลลูกนกแอนกินรังท่ีตกจากรัง และพัฒนาการเลี้ยงนกแอนกินรังในระบบฟารม 
คําสําคัญ : พฤติกรรมการปอนอาหาร, นกแอนกินรัง, ชนิดอาหารของนกแอนกินรัง, การเลี้ยงดูลูกนกแอนกินรัง, ฟารมนกแอนกินรัง 
 
Feeding Biology of Edible-nest Swiftlet in Natural Environment 
Utain Phummarin*, Yutthapong Dumsrisuk, Vijak Chimchome, Nantachai Pongpattananurak and 
Wattanachai Tasen 
Department of Forest biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Jatujak, Bangkok 10900, Thailand. 
*Corresponding author: Wildlifer72_30@hotmail.com 
 
Abstract: Knowledge of Edible-nest swiftlet feeding biology may assist attempts to establish and maintain artificial 
swiftlet colonies for the purpose of edible-nest farming. A simple non-stop video surveillance system was installed 
inside a swiftlet colony in natural environment at Suthiwararam temple, Samut Sakhon Province during 2013 - 2014 
to observe the feeding behavior of the Edible-nest colony. All video footages were viewed, and bird behaviors were 
observed on fast-forward mode. Diet was investigated by analysing food boluses regurgitated by adult swiftlets 
during their return to feed nestlings in the afternoon. Birds were caught by mist-netting protocol. In this study shows 
that after hatching, parents reared nestling ranging 39-53 days. There was an average of 6.8 food balls per day with 
an average weight of 0.41 ± 0.19 g that parents brought to their nestlings. The feeding rate was influenced by brood 
size and age of nestlings. Food balls contained more than 300 prey items in total. The main insect-preys were from 
Order Hymenoptera, Hemiptera and Diptera. However, Planthoppers and flies contributed most by weight. This work 
reports the study of diets and nestling feeding activities of Edible-nest swiftlet. 
Keywords: Feeding behavior, Edible-nest Swiftlet, Parental care of Edible-nest Swiftlet, Diets of Edible-nest Swiftlet, 
Edible-nest farming 

บทนํา 

การเก็บรังของนกแอนกินรังเพ่ือการคา โดยเฉพาะรังของนกแอนกินรัง (Pale-rumped Swiftlet: Aerodramus germani 
Oustalet) เปนท่ีรูจักกันมาเปนเวลาชานานแลวนับแตอดีตกาล จากความเชื่อและความนิยมการบริโภครังของนกแอนกินรังของชาวจีน
ทําใหเกิดมูลคาทางการคาอยางมากในบรรดาประเทศท่ีมีการสงออกรังนกแอนกินรังเปนสินคาออก อยางไรก็ตามกําลังการผลิตรังของนก
แอนกินรังจากธรรมชาติยังมีนอยอยูมาก เมื่อเทียบกับความตองการในการบริโภค สงผลใหรังของนกชนิดดังกลาวมีราคาขายท่ีสูงย่ิงใน
ทองตลาด ดวยเหตุนี้จึงเปนการกระตุนใหเกิดการเลี้ยงนกแอนกินรังในรูปแบบของการทําฟารมในประเทศตางๆ ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตท่ีปรากฏวา มีการกระจายพันธุตามธรรมชาติของนกชนิดนี้  โดยเฉพาะอยางย่ิงในประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย  
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และไดเร่ิมแพรหลายเขามาในประเทศไทยในชวงทศวรรษท่ีผานมา  อุตสาหกรรมการเก็บรังนกแอนกินรังเพ่ือการจําหนาย นับไดวาเปน
ธุรกิจการเกษตรประเภทหนึ่งท่ีสรางรายไดอยางมากและตอเนื่องใหกับประเทศไทย  ดังจะเห็นไดจากรายงานการสงออกรังนกแอนกินรัง
อยางเปนทางการของประเทศไทยในป พ.ศ. 2543 มีการสงออกรวมท้ังสิ้น 22,597 กิโลกรัม คิดเปนมูลคา 31,148,847 บาท  
(กองแผนงานและสารสนเทศ, 2543) และพบวา การสงออกมีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ. 2553 มีการสงออกรวมเปนจํานวน
ถึง 174,580 กิโลกรัม คิดเปนมูลคา 277,315,925 บาท (กองแผนงานและสารสนเทศ, 2553)  จากจํานวนผลผลิตท่ีเติบโตอยางรวดเร็ว 
ไมสามารถปฏิเสธไดวา สวนหนึ่งเปนผลมาจากการเพ่ิมจํานวนอยางรวดเร็วของฟารมนกแอนกินรัง  

อยางไรก็ตาม พบวา ปจจุบันการจัดการฟารมนกแอนกินรังในประเทศไทย ลวนเปนไปในลักษณะท่ีผูประกอบการตางทําตาม
ประสบการณและการสังเกตของตนเอง  ลักษณะอาคารท่ีจัดสรางข้ึนเพ่ือการเลี้ยงนกแอนกินรังในประเทศไทย มีท้ังการดัดแปลงอาคาร
ท่ีอยูอาศัยเกาและอาคารท่ีกอสรางใหม โดยทําการติดต้ังระบบการถายเทอากาศและการทําความชื้นภายในอาคาร เพ่ือใหมีปจจัย
แวดลอมท่ีเหมาะสมตอการอาศัยและการทํารังวางไขของนก  กลาวไดวา การเลี้ยงนกแอนกินรังท้ังหมดของประเทศไทยเปนการจัดทํา
ฟารมภายใตระบบกึ่งธรรมชาติ  คือ นกจําเปนตองเกาะอาศัยและหลบภัยภายในอาคารท่ีถูกจัดสรางข้ึนโดยมนุษย  อยางไรก็ตาม นกยัง
มีความจําเปนตองออกหากินเอง ทํารังวางไข และเลี้ยงดูลูกนกตามสภาพธรรมชาติ สงผลใหความสําเร็จของการทําฟารมตามปรัชญา
ดังกลาวข้ึนอยูกับขอจํากัดหลายประการ  โดยเฉพาะปญหาเบ้ืองตนท่ีพบโดยท่ัวไป คือ การท่ีนกแอนกินรังไมเขามาอาศัยอยูภายใน
อาคารท่ีจัดทําข้ึน หรือเขามาอยูอาศัยแตอัตราการเพ่ิมประชากรมีนอยมาก โดยเฉพาะในชวง 5 ปแรกของการลงทุน ทําใหผูประกอบการ
ท่ีมีเงินทุนจํากัดตองประสบความลมเหลว จากพ้ืนฐานความรูท่ีวา นกแอนกินรังผลิตไขทดแทนไดไมนอยกวา 3 คร้ังในแตละฤดูกาลผสม
พันธุ (ภควัต, 2547) แตอัตราการผลิตลูกนกไดสําเร็จมีเฉลี่ยเพียง 3.55 ตัว/ คู/ ป (Virunhpintu, 2002) 

การจัดการฟารมนกแอนกินรังแนวใหมจึงควรมุงเนนไปท่ีการเรงสรางประชากรของนกใหเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วในระยะเวลาอัน
สั้นตามปรัชญาการเพาะเลี้ยงใหมากข้ึน อยางไรก็ตาม การเพาะเลี้ยงนกแอนกินรังภายใตระบบฟารมยังเปนแนวคิดท่ีอยูในวงจํากัด 
พบวา มีความพยายามในการเพาะเลี้ยงนกแอนกินรังในระบบปด (captive-breeding system) ในประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่ง
มีการรายงานอยางไมเปนทางการถึงความสําเร็จในการเพาะเลี้ยงดังกลาวแลวในระดับหนึ่ง ปจจัยสําคัญเบ้ืองตนท่ีมีผลตอความสําเร็จใน
การเพาะเลี้ยงนกแอนกินรังคือการเขาใจถึงพฤติกรรมการปอนอาหารของพอแมนกและการกินอาหารของลูกนก  

แมวามูลคาทางธุรกิจของการทําฟารมนกแอนกินรังในประเทศไทยจะมีอยางการเติบโตอยางตอเนื่องก็ตาม  พบวาในปจจุบัน
ยังไมปรากฏวามีหนวยงานใดท้ังในสวนของภาครัฐ เอกชน หรือสถาบันการศึกษาท่ีใหความสนใจอยางจริงจังท่ีจะเขามาทําการศึกษา 
และเผยแพรความรูสูเกษตรกรอยางเปนทางการ  ฉะนั้นการศึกษาคร้ังนี้จึงมีเปาหมายท่ีสําคัญคือเพ่ือเปนกาวแรกในการวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงนกแอนกินรังเพ่ือการทําฟารมในประเทศไทย โดยเร่ิมตนศึกษาจากการศึกษาชีว วิทยาการปอนอาหารลูกนกใน
ธรรมชาติ โดยความรูดังกลาวถือไดวา เปนขอมูลเบ้ืองตนท่ีสําคัญตอการพัฒนาหาแนวทางการเพาะเลี้ยงนกแอนกินรังและการจัดการ
ฟารมรูปแบบใหมของประเทศไทยตอไป 

วิธีการ 

การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงดูลูกของนกแอนกินรัง 

1.1 การต้ังกลองวงจรปดเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนกแอนกินรัง 
1.1.1 ทําการสํารวจการทํารังของนกแอนกินรังบริเวณใตหลังคาภายในวิหาร ดูพ้ืนท่ีเพ่ือท่ีจะทําการติดกลองวงจรปดเพ่ือดู

พฤติกรรมของนก (ภาพท่ี 1) 
1.1.2 ทําการสุมเลือกรังนกโดยเลือกรังท่ีนกเร่ิมสรางรัง แลวทําการติดต้ังกลองวงจรปด โดยวางกลองหางจากรังประมาณ  

50 เซนติเมตรโดยใหมุมกลองเห็นกิจกรรมบริเวณรังนกใหมากท่ีสุด  
1.1.3 ทําการติดต้ังกลองวงจรปดโดยใชวิธีการในขอท่ี 1.1.2 จํานวน 7 รัง  
1.1.4 ตอสายเคเบิลจากลองวงจรปดมาเชื่อมตอกับตัวบันทึกสัญญาณภาพ (Digital Video Recorder; DVR) พรอมตอเขา

จอคอมพิวเตอร แลวต้ังคาการบันทึก โดยใชการบันทึกวีดีโอแบบบันทึกตลอด 24 ชั่วโมงตลอดชวงเวลาการเลี้ยงดูลูกนก 

1.2 การเก็บและบันทึกขอมูล 
ทําการเก็บขอมูลโดยสํารองขอมูลจากเคร่ืองบันทึกสัญญาณภาพ (DVR) ท่ีบันทึกไวเดือนละคร้ัง พรอมกับตรวจสอบวารังท่ีเรา

ติดกลองดูพฤติกรรมยังคงอยูหรือไม จากนั้นนํา VDO ท่ีไดจากกลองแตละตัวมานั่งดูพฤติกรรมตางๆของนกในรอบวันโดยใชวิธีดูวิดีโอ
ท้ังหมดอยางรวดเร็ว (fast-forward mode) แตอยางไรก็ตามในชวงท่ีมีกิจกรรมตางๆ ท่ีนาสนใจก็ใชความเร็วปกติในการดู (normal 
speed mode) (Sidq Ramji et al., 2011) โดยทําการศึกษาพฤติกรรมของนกในแตละชวงเวลา ดังนี้ 
 1.2.1 พฤติกรรมการปอนอาหาร 
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 ทําการบันทึกขอมูลในชวงท่ีลูกนกออกจากไขฟองแรกจนถึงชวงลูกนกตัวสุดทายบินออกจากรัง โดยทําการสังเกตพฤติกรรม
การปอนอาหาร จํานวนคร้ังหรือความถ่ีในการปอนอาหารแกลูกนก จํานวนกอนอาหารท่ีลูกนกแตละตัวไดรับในแตละวัน ระยะเวลาใน
การปอนอาหารแกลูกนก 

1.3 การวิเคราะหขอมูล 
จากขอมูลท่ีรวบรวมไดตามความผันแปรดานตางๆ เชน ชวงเวลาในรอบวัน ฤดูกาล และจํานวนลูกนกตอครอก ถูกนํามาเพ่ือ

ทํากราฟตามคาของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระท่ีสะทอนใหเห็นถึงความผันแปรดานตางๆ ทําการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ย
ของขอมูล โดยการทดสอบแบบที (t-test) ตามสาเหตุของความผันแปรจากปจจัยตางๆ รวมถึงการใชสถิติเชิงพรรณนาประกอบรายงาน
ผลการศึกษา 

การศึกษาความผันแปรของปริมาณ และความหลากหลายของชนิดแมลงที่เปนอาหารของลูกนกแอนกินรัง 

2.1 การสุมจับนกและเก็บกอนอาหารนกแอนกินรัง 
2.1.1 ดักจับนกแอนกินรังโดยใชตาขายดักนก (mist net) บริเวณหนาชองทางเขาแหลงท่ีนกสรางรังวางไข (ดานหนาวิหาร

พระเทพสาครมุนี) ในชวงเวลาท่ีพอและแมนกนําอาหารมาปอนลูกนกประมาณ 15.00-17.00 น. 
2.1.2 หลังจากท่ีนกแอนกินรังถูกจับ นกจะคายกอนอาหาร (food bolls) ออกมาทันทีหลังถูกจับ และชั่งน้ําหนักสดเพ่ือศึกษา

ความผันแปรของปริมาณอาหารในรอบป 
2.1.3 ทําการเก็บกอนอาหารท่ีนกแอนกินรังคายออกมาจํานวนอยางนอย 10 กอน/ เดือน โดยการสุมจากนกท่ีเขามาติดตา

ขาย ทําการชั่งน้ําหนักสดกอนอาหารแตละกอน และเก็บตัวอยางกอนอาหารในแอลกอฮอล 70% เพ่ือรักษาสภาพนําตัวอยางดังกลาวไป
วิเคราะหหากลุมแมลงรวมตามรูปอนุกรมวิธานท่ีเกี่ยวของตอไป 

2.2 การวิเคราะหความหลากชนิดของแมลงท่ีเปนอาหารของลูกนกแอนกินรัง 
2.2.1 นับจํานวนตัวของแมลงท้ังหมดในแตละกอนอาหาร สุมเอาชิ้นสวนแมลง 100 ชิ้นท่ีอยูในกอนอาหารแตละกอน ทําการ

จําแนกชนิดแมลงลงไปในระดับอนุกรมวิธานเทาท่ีสามารถจําแนกได เชน อันดับ วงศ สกุล หรือชนิด รวมถึงบันทึกลักษณะของแมลงท่ี
เปนชนิดเดียวกันแตมีความแตกตางกันทางลักษณะภายนอก (morphotype) ท่ีแตกตางกัน  

2.2.2 ถายรูปตัวอยางชิ้นสวนแมลงแตละชิ้นท่ีพบในกอนอาหารดวยกลองจุลทรรศน พรอมวัดขนาดแตละชิ้นสวนแมลงท่ีเปน
อาหาร 

2.2.3 สุมจับนกเพ่ือเก็บกอนอาหารจะกระทําอยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ัง ตลอดท้ังป  
2.2.4 สําหรับการวิเคราะหแมลงไดทําการวิเคราะหท่ีหองปฏิบัติการทางกีฏวิทยาปาไม ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (บางเขน) 

ผลการศึกษา 

การศึกษาชีววิทยาการปอนอาหารของนกแอนกินรังในสภาพธรรมชาติไดดําเนินการศึกษาต้ังแตเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือน 
พฤศจิกายน 2557 การรายงานผลการศึกษาไดแบงเปน 2 หัวขอหลัก ไดแก พฤติกรรมการเลี้ยงดูลูกออน และชนิดอาหารของนกแอนกินรัง  

โดยมีพ้ืนฐานจากการเฝาติดตามนกแอนกินรังในพ้ืนท่ีสรางรังวางไขตลอด 24 ชั่วโมง ผานระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 
(CCTV) โดยบันทึกภาพผานกลองอินฟาเรด การศึกษาคร้ังนี้พบวา ขอมูลพฤติกรรมการปอนอาหารท่ีไดจากนกในแตละรังเปนขอมูลท่ีไม
ตอเนื่องตลอดชวงทํารังวางไขในพอแมนกแตละคู เนื่องจากรังนกท่ีไดทําการติดต้ังกลองศึกษาพฤติกรรมมีอัตราการรวงหลนของรังสูง ทํา
ใหไดจํานวนตัวอยางของขอมูลท่ีใชในการศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมการปอนอาหารอาหารจํานวน 22 รัง 

พฤติกรรมการเลี้ยงดูลูกออน 

เมื่อลูกนกแอนกินรังฟกออกมาจากไขแลว พอแมนกก็ยังคงทําการกกลูกนกอยู เนื่องจากลูกนกท่ีฟกออกมาเปนลูกออนแบบ
เดินไมได (altricial) และไมสามารถชวยเหลือตัวเองได โดยลูกนกท่ีฟกออกมายังไมมีขนปกคลุม ผิวหนังสีชมพู ตาโปนปดสนิททังสองขาง 
ปกมีขนาดเล็กนกไมสามารถพยุงตัวเองได การกกของนกจะเปนรูปแบบเดียวกับการฟกไข โดยพอแมนกจะกกใหความอบอุนแกลูกนกซึ่ง
พอแมนกจะใชเวลากกลูกนกต้ังแตแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ถึง 7 วัน ชวงเวลาท่ีนกใชกกลูกนกพบท้ังในเวลากลางวันและเวลากลางคืน และ
พบวาในชวงท่ีลูกนกเพ่ิงฟกออกมา พอแมนกจะใชเวลาในการกกนานเกือบท้ังวัน ซึ่งจากขอมูลการกกลูกนกของนก 11 รังโดยเฉลี่ยแลว
พอแมนกใชเวลากกลูกนกในรัง 17.93 ± 5.16 ชั่วโมงตอวัน แตเมื่อลูกนกอายุมากข้ึน เวลาท่ีพอแมนกใชในการกกลูกนกก็จะคอยๆลดลง
และเมื่อลูกนกอายุเกิน 7 วัน แลวการกกจะพบเฉพาะในเวลากลางคืน ซึ่งผลการศึกษาสอดคลองกับการศึกษาของ Virunhpintu (2002) 
ท่ีรายงานวาพอแมนกจะกกลูกนกต้ังแตวันแรกท่ีออกจากรังโดยใชเวลากกตลอดท้ังวัน โดยชวงท่ีลูกนกอายุ 1 ถึง 6 วัน นกจะใชเวลาใน
การกกมาก และการกกจะคอยๆลดลงเมื่อนกโตข้ึน โดยจากการศึกษาพบวาชวงกลางวันพอแมนกจะใชเวลาสวนใหญในการบินออกไป
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หาอาหารมาปอนลูกนก นกแอนกินรังมีพฤติกรรมการสลับกันกกลูกนก และพบวาเมื่อถึงเวลาเชานกตัวหนึ่งบินออกไปหาอาหาร สวนอีก
ตัวจะยังคงกกลูกอยูท่ีรัง เมื่อนกอีกตัวกลับมา พรอมนําเอาหารมาปอนลูกโดยตัวท่ีกกอยูจะเปลี่ยนตําแหนงมาหอยอยูท่ีขอบรัง และนก
อีกตัวก็จะทําการปอนอาหารลูกนก เมื่อปอนเสร็จนกท่ีออกไปหาอาหารมากอนก็จะเปลี่ยนไปกกลูกนกแทน และนกท่ีกกอยูกอนก็จะบิน
ออกไปหาอาหารแทน 

การเลี้ยงดูลูกของนกแอนกินรังเนื่องจากลูกนกท่ีเกิดมาชวยเหลือตัวเองไมได ลูกนกจะไดรับอาหารจากการปอนของพอและ
แม การปอนอาหารเกิดข้ึนต้ังแตลูกนกออกจากไขในวันแรก โดยพอแมนกไดผลัดกันบินออกไปหาอาหารมาปอน อาหารท่ีนํามาปอนลูก
นกจะเปนแมลงตัวเล็กๆท่ีนกไดจากการโฉบเฉ่ียวในอากาศ เมื่อไดแมลงเยอะพอจะอมกลับมาใหลูกนกกิน โดยแมลงท่ีนํามาปอนลูกจะมี
ลักษณะเปนกอนกลม (food boll) ประกอบไปดวยแมลงตัวเล็กๆ จํานวนมากอัดแนนกัน  

จากการศึกษาพฤติกรรมในการปอนอาหารพบวา เมื่อนกบินกลับเขารังเพ่ือปอนอาหาร นกจะเกาะหอยอยูกับรังโดยกางปก
ออกและใชหางดันกับผนังใตรัง จากนั้นนกจะกระตุนลูกนกใหกินอาหารโดยการใชปากแตะบริเวณหัวลูกนกเพ่ือใหลูกนกอาปากรับ
อาหาร สอดคลองกับนกแอนหางสีเหลี่ยม ในจังหวัดตราด ท่ีพบวาเมื่อพอแมนกปอนอาหารพอแมนกก็จะทําการจิกกระตุนลูกนกเพ่ือให
ลูกนกอาปากรับอาหาร (ปราโมทย, 2546) เมื่อลูกนกอาปาก นกก็จะทําการสอดปากของตัวเองเขาไปในปากลูกนกแลวใชลิ้นดันอาหาร
เขาไปในปากลูกนกเมื่ออาหารเขาในปากลูกนกแลว นกก็จะดึงปากออก ลูกนกจะกลืนอาหารท่ีปอนเขาไปเต็มปาก โดยสามารถ
สังเกตเห็นเปนกอนอาหารเคลื่อนท่ีลงไปตามหลอดอาหาร เมื่อนกปอนอาหารแลวยังมีอาหารท่ีเหลืออยูในปาก นกก็จะขยอนอาหารรวม
เปนกอนเดียวกันจากนั้นก็ทําการปอนตอ โดยการปอนอาหารในชวงท่ีลูกนกยังมีขนาดเล็กอยูพอแมนกจะคอยๆขยอนอาหารออกมาเปน
กอนขนาดพอดีกับขนาดปากของลูกนก นกก็จะขยอนอาหารท่ีอยูในปากใหเปนกอนโดยผงกหัวไปขางหลังพรอมกับการกระพือปก 
จากนั้นก็ทําการปอนตอ  

ในการศึกษาพบวา ลูกนกท่ีเกิดออกมาฟกออกจากไขหางกัน 2 วัน โดยลูกนกท่ีฟกออกมาตัวแรกจะเจริญเติบโตและมี
พัฒนาการเร็วกวาตัวท่ีสองเนื่องจากมีอายุมากกวา จากการศึกษาการปอนอาหารของนกแอนกินรังจํานวน 22 รัง พบวา ในแตละวัน พอ
และแมนกจะบินเขาออกเพ่ือปอนอาหารจํานวน 6.8 คร้ังตอวัน โดยมีวันท่ีบินเขามาปอนนอยสุดและมากสุดเทากับ 1 และ 16 คร้ัง
ตามลําดับ โดยลูกนกแตละตัวท่ีอยูในรัง (จําแนกลูกนกไดจากตําแหนงในรังท่ีทําการบันทึกวิดีโอ) จะไดรับการปอนอาหารเฉลี่ย 5.5 คร้ัง
ตอวัน สอดคลองกับการศึกษาในนกแอนกินรังโดย Virunhpintu (2002) ท่ีพบวานกแอนกินรังนําอาหารมาปอนใหลูก 0 ถึง 16 กอนตอ
วัน และมีคาเฉลี่ยการปอนใหลูก 5.35 คร้ังตอวัน และการศึกษาของภควัต (2547) ท่ีพบวาจํานวนคร้ังในการนําอาหารมาปอนแกลูกนก
ในรอบวันเทากับ 3 ถึง 4 คร้ังตอวัน สําหรับการศึกษาคร้ังนี้ไดศึกษาติดตามนก 2 รังท่ีมีจํานวนลูกนกในรังแตกตางกันอยางตอเนื่อง
พบวา ความถ่ีในการบินเขามาปอนอาหารตอวันของพอแมนกในรังมีจํานวนลูกนก 2 ตัว เทากับ 9.03 ± 2.66 คร้ังตอวัน ซึ่งมากกวาใน
รังท่ีมีลูกนกตัวเดียว 6.79 ± 2.79 คร้ังตอวัน (ภาพท่ี 2) 

จากกราฟใน (ภาพท่ี 3) แสดงเปอรเซ็นตในการบินเขามาปอนอาหารของนกแอนกินรังในแตละชวงเวลา พบวาความถ่ีของ
ชวงเวลาท่ีนกแสดงพฤติกรรมการปอนอาหารมากสุดคือ ชวงเวลาเช าประมาณ 6:00 ถึง 7:00 น. และเวลาเย็น 18:00 ถึง 19:00 น. 
เนื่องจากชวงเวลาดังกลาวเปนการกลับเขามาปอนในคร้ังแรกและคร้ังสุดทายของนกเปนสวนใหญ โดยการเขามาปอนในแตละคร้ังของ
นกใชเวลาในการหาอาหารแตกตางกันในรอบวัน โดยในชวงเชามืดและเย็นกอนพลบคํ่า นกจะใชเวลาในการหาอาหารไดเร็วกวาชวงเวลา
อื่น เนื่องจากชวงเวลาดังกลาว เปนการกลับเขามาปอนในคร้ังแรกและคร้ังสุดทายของนกเปนสวนใหญ เห็นไดวา ความถ่ีในการบินเขามา
ปอนอาหารใกลเคียงกันท้ัง 2 ชวงเวลา สอดคลองกับการศึกษาชวงเวลาการเลี้ยงลูกของนกแอนกินรังโดย Virunhpintu (2002) พบวา 
นกใชเวลาในการปอนอาหารในชวงเชาตรู (6:00 ถึง 07:30 น.) และชวงเวลาโพลเพลกอนมืด 1 ชั่วโมง (18:00 ถึง 19:00 น.) มากท่ีสุด 
โดยในชวงเวลาสายจนถึงเย็นจะพบกิจกรรมการปอนอาหารนอย 

จากการศึกษาพบวา พอแมนกมีความสามารถในการจดจําการไดรับอาหารของลูกนกแตละตัวไดเปนอยางดี  พบวาในขณะ
ปอนอาหารพอแมนกจะเลือกปอนลูกนกท่ียังไมไดรับอาหาร โดยในชวงท่ีลูกนกยังมีขนาดเล็กอยู พอแมนกสามารถเลือกปอนอาหารลูก
นกได ทําใหการไดรับอาหารของลูกนกท้ังสองใกลเคียงกันแตเมื่อลูกนกโตข้ึนและมีขนาดรางกายใหญข้ึนการเลือกปอนลูกจึงเปนไปได
ยาก อาหารท่ีพอแมนกนํามาปอนมักจะตกเปนของลูกนกท่ีอาปากรองขออาหารอยูตลอดเวลาซึ่งจะเปนของลูกนกท่ีมีอายุมากกวา สงผล
ใหลูกนกท่ีฟกออกตัวแรกมีพัฒนาการและการเจริญเติบโตดีกวา จากการศึกษาอัตราการไดรับอาหารของลูกนกท้ังสองท่ีอยูในรังเดียวกัน
พบวา ลูกนกท่ีมีอายุมากกวาจะไดรับการปอนอาหารมากกวาลูกนกท่ีมีอายุนอยกวาคือ 5.68 ± 1.78 และ 4.39 ±1.76 คร้ังตอวัน 
ตามลําดับ และจากผลของการทดสอบแบบจับคู (Paired Sample t-test) พบวาอัตราการไดรับการปอนอาหารของลูกนกท้ังสองมีความ
แตกตางอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ  (P-value < 0.05) ซึ่ งตรงกับรายงานของ  Viruhpintu (2002) ท่ีรายงานว าลูกนกท่ีอายุ   
26 ถึง 41 วัน การไดรับอาหารของลูกนกท้ังสองไมเทากัน ทําใหลูกนกตัวท่ีอายุนอยกวาตองอยูในรังนานกวาตัวแรก 2.48 ± 2.50 วัน  
(ชวง 0 – 8 วัน)  
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ในการศึกษาคร้ังนี้สอดคลองกับการศึกษาของ Virunhpintu (2002) พบวา ลูกนกบินออกจากรังเมื่ออายุประมาณ 32 ถึง 54 
วัน ขณะท่ีภควัต (2547) พบวาลูกนกบินออกจากรังเมื่ออายุประมาณ 42 ถึง 45 วัน และจากรายงานในประเทศอินเดียพบวา ลูกนก
แอนรังขาว (Aerodramus fuciphagus) บินออกจากรังเมื่ออายุประมาณ 40 ถึง 46 วัน และในประเทศมาเลเซียมีการรายงานการบิน
ออกจากรังเมื่ออายุประมาณ 37 ถึง 54 วัน (Langham, 1980; Koon and Cranbrook, 2002)  

ชนิดอาหารของลูกนก 
ชนิดอาหารของลูกนกศึกษาจากกอนอาหาร (food boluses) ท่ีพอและแมนกนํามาปอนลูกในรัง จากการดักจับนกแอนกินรัง

โดยใชตาขายดักนก (mist net) บริเวณหนาชองทางเขาแหลงท่ีนกสรางรังวางไข (ดานหนาวิหารพระเทพสาครมุนี) ในชวงเวลาท่ีพอและ
แมนกนําอาหารมาปอนลูกนกประมาณ 15.00-17.00 น. หลังจากท่ีนกแอนกินรังถูกจับ นกจะคายกอนอาหาร ไดสุมเก็บตัวอยางจาก
เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม จํานวนกอนอาหาร 40 ตัวอยาง ผลการศึกษาแสดงใน (ตารางท่ี 1) และ (ภาพท่ี 4) กับ (ภาพท่ี 5) อาหาร
ท่ีนกแอนกินรังนํามาปอนลูกนกเปนแมลงบินไดขนาดเล็กอัดแนนเปนกอนกลม มีความกวางเฉลี่ย 10.03 ± 2.39 มม. ยาวเฉลี่ย  
11.78 ± 2.01 มม. และมีน้ําหนักเฉลี่ย 0.41 ± 0.19 กรัม โดยมีชิ้นสวนของแมลงจํานวนเฉลี่ย 300 ชิ้น/ กอน 

จากการศึกษาชนิดอาหารของลูกนกแอนกินรังสอดคลองกับ Koon and Cranbrook, 2002 ซึ่งกลาววานกแอนกินรังเปนสัตว
ท่ีกินแมลงเปนอาหาร โดยนกจะบินจับแมลงขนาดเล็กท่ีบินอยูในอากาศ โดยอาหารของนกแอนจะประกอบดวยสัตวในกลุม arthropods 
ท่ีหลากหลาย โดยอาจมีน้ําหนักต้ังแต 0.01–0.69 กรัม โดยอาหารของนกไดแกแมลงในกลุม Hymenoptera (มดมีปก ผึ้ง ตอ แตน), 
Diptera (ยุงและแมลงวัน), Coleoptera (แมลงปกแข็งขนาดเล็ก), Homoptera (เพลี้ย) และ Ephemeroptera (แมลงชีปะขาว) โดย
อาหารในกลุมดังกลาวจะเปนสวนประกอบท้ังหมดท่ีนกกิน 90 เปอรเซ็นตในแตละวัน ตวงรัตน (2547) พบวานกแมลงท่ีเปนอาหารของ
นกแอนกินรังไดแก ชีปะขาว ร้ินน้ําจืด ร้ินน้ําเค็ม ยุง แมลงวันชนิดตางๆ ผึ้งรู แตนเบียน แมลงหว่ี ดวงชนิดตางๆ มอดรูเข็ม มด แล ะ
ปลวกชนิดตางๆในวรรณะสืบพันธุ ซึ่งภควัต (2547) ไดทําการวิเคราะหกระเพาะอาหาร (stomach content) ของนกแอนกินรังในชวง
ฤดูผสมพันธุจํานวน 3 ตัว และการวิเคราะหกอนอาหารท่ีนกนํามาปอนลูกนกจํานวน 5 กอน พบวาอาหารท่ีนกกินเปนมดในกลุม 
Carpenter Ant (Camponotus sp.) เกือบท้ังหมด สวน Viruhpintu (2002) ไดวิเคราะหกอนอาหารท่ีนกนํามาปอนลูกนกจํานวน 15 
ก อน  พบว า  นกแอนกิ น รั ง เปนสัตว ท่ี กินแมลง โดยจะ เป นแมลง ท่ี บินในอากาศมีความยาวของ ตัว 0.1-10 มิ ล ลิ เมตร  
โดยพบวาแมลงท่ีนกกินเปนสวนใหญอยูในกลุม Dipterans, Homopterans, Hymenopterans, Hemipterans และ Arachnids เชน 
แมงมุมในกลุม Balloon spider ดวย ในเวียดนาม Voisin et al. (2005) พบวา อาหารของนกแอนกินรังตัวเต็มวัยเปนแมลงท่ีอยูใน
อันดับ Hymenoptera มากกวา 50% โดยองคประกอบของอาหารมีความแตกตางนอยระหวางรอบป ยกเวนในชวงเดือนพฤษภาคม
และกรกฎาคม ท่ีมีกลุมปลวก (termites) ออกมาเยอะ แนวโนมอาหารของตัวผูจะกินในอันดับ Diptera มากกวา และ Hymenoptera 
นอยกวาเพศเมีย และอาหาร 70% ท่ีหามาใหลูกนกกินจะอยูในอันดับ Hymenoptera และ Diptera 

บทสรุป 

การศึกษาชีววิทยาการปอนอาหารของนกแอนกินรังในสภาพแวดลอมธรรมชาติท่ีวัดสุทธิวาตวราราม อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร ผลการศึกษาพบวา นกแอนกินรังมีพฤติกรรมการปอนอาหารใหลูกนกต้ังแตในวันแรกท่ีออกจากไข ในแตละวันพอและแมนก
บินเขาปอนอาหารโดยเฉลี่ย 6.8 คร้ังตอวัน อัตราการเขาปอนอาหารแปรผันไปตามชวงอายุของลูกนกและตามจํานวนของลูกนกในรัง ลูก
นกแตละตัวไดรับการปอนอาหารเฉลี่ย 5.5 คร้ังตอวัน โดยมากพอแมนกปอนอาหารใหลูกนกชวงเชาและเย็น ลูกนกแอนกินรังบินออก
จากรังเมื่ออายุ 39 – 53 วัน อาหารท่ีนกแอนกินรังนํามาปอนลูกนกเปนแมลงบินไดขนาดเล็กอัดแนนเปนกอนกลม มีความกวางเฉลี่ย 
10.03 ± 2.39 มม. ยาวเฉลี่ย 11.78 ± 2.01 มม. และมีน้ําหนักเฉลี่ย 0.41 ± 0.19 กรัม โดยมีชิ้นสวนของแมลงจํานวนเฉลี่ย 300 ชิ้น/ 
กอน ชนิดอาหารหลักของลูกนกแอนกินรังเปนกลุมแมลงวัน (Order Diptera) มากท่ีสุด (70%) รองลงมาเปนกลุมเพลี้ยออน (Family 
Aphididae) ในอันดับ Hemiptera และแมลงในอันดับ Hymenoptera ตามลําดับ และมีขอเสนอแนะดังนี้  

1. ดานการอนุรักษ 
1.1 การเก็บรังนกในชวงท่ีนกสรางรังเสร็จกอนวางไข เปนการขัดวางกระบวนการสืบพันธุของนก เนื่องจากชวงดังกลาวนกมี

ความถ่ีในการผสมพันธุสูงมาก หากนกตัวเมียพรอมท่ีจะวางไข เมื่อรังหายไปจะทําใหกระบวนการสืบพันธุชะงักลง 
1.2 ชวงเวลาท่ีมนุษยเขาไปรบกวนนกแอนกินรัง โดยไมสงผลกระทบตอกระบวนการสืบพันธุ/ การทํารังวางไขมากนัก คือ

ชวงเวลากลางวันท่ีอยูในระยะสรางรัง และชวงท่ีควรหลีกเลี่ยงในการรบกวนรังนกอยางย่ิง คือ ชวงท่ีนกฟกไขและชวงท่ีลูกนกเพ่ิงออก
จากไขในสัปดาหแรก 
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2. ดานการเพาะเลี้ยง 
จากการศึกษาในคร้ังนี้ ผลท่ีไดเปนแนวทางในการอนุบาลและเลี้ยงลูกนกแอนกินรังท่ีรวงตกมาจากรัง เพ่ือเปนแนวทางในการ

เพ่ิมอัตราการรอดตายและเพ่ิมประชากรของนกดวย สําหรับลูกนกท่ีตกลงมามีขนาดหลายชั้นอายุ โดยสวนมากเปนลูกนกท่ีมีอายุต้ังแต
แรกเกิดจนถึง 2 สัปดาห จากผลการศึกษาในคร้ังนี้ไดนําขอมูลท่ีไดมาจัดทําเปนแนวทางในการเลี้ยงลูกนกดังกลาว 

2.1 หลักการในการอนุบาลลูกนก 
2.1.1 การกกลูกนก ลูกนกแรกเกิดท่ีตกลงมาในชวงท่ีไมมีขนตองทําการใหความอบอุนแกลูกนกท้ังนี้อาจเปนการปรับสภาพ

อุณหภูมิในพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงหรือพัฒนาวัสดุเพ่ือใหความอบอุนแกนก เนื่องจากผลการศึกษาพบวา ในชวงแรกเกิด นกชนิดนี้ไมมีขนปกคลุม
พอแมตองกกใหความอบอุนแกลูกนกจนขนข้ึนเต็มตัว ซึ่งหลังจากลูกนกเร่ิมมีแนวขนข้ึนอัตราการกกก็จะลดลง และไมพบพฤติกรรมการ
กกลูกนกอีกเลยเมื่อขนลูกนกปกคลุมข้ึนเต็มตัว ในสวนของอุณหภูมิ ลักษณะการกกใหความอบอุนหรือวัสดุท่ีจะใหความอบอุนแกลูกนก
ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในรายละเอียดตอไป 

2.1.2 การปอนอาหารของนกแอนกินรัง ซึ่งจากการศึกษานกแอนกินรังในสภาพธรรมชาติ สามารถนําขอมูลอัตราการปอน
อาหาร มาใชเปนแนวทางในการปอนอาหารเลี้ยงลูกนกแอนกินรัง สําหรับการศึกษาในคร้ังนี้ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารท่ีใชในการ
ปอนลูกนก ไมไดอยูในวัตถุประสงคของการศึกษา แตรายละเอียดพบวา จากการสุมเก็บอาหารท่ีพอแมนกนํามาปอนจํานวน 100 กอน 
อาหารท่ีนกแอนกินรังนํามาปอนลูกนกเปนแมลงอัดแนนเปนกอนกลม มีความกวางเฉลี่ย 10.03 ± 2.39 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 11.78 ± 
2.01 มิลลิเมตร และมีน้ําหนักเฉลี่ย 0.41 ± 0.19 กรัม 

2.2 แนวทางการเลี้ยงนกแอนกินรัง 
2.2.1 ปรับสภาพพ้ืนท่ีเลี้ยงนกใหเหมือนกับถ่ินท่ีอยูอาศัยของนกแอนกินรังในสภาพธรรมชาติ การปอนอาหารของนกแอนกิน

รัง พอแมนกแอนกินรังมีพฤติกรรมการปอนอาหารโดยการอมแมลงท่ีอัดแนนเปนกอนและสอดเขาไปในปากของลูกนก ดังนั้นเพ่ือใหลูก
นกท่ีนํามาเลี้ยงโดยมนุษย การปอนอาหารหรือลักษณะอาหารท่ีนํามาปอนตองมีลักษณะใกลเคียงกัน คือ อาหารท่ีจะนํามาปอนควรเปน
แมลงท่ีอัดแนนเปนกอนกลมซึ่งมีรัศมีประมาณ 11 มิลลิเมตร และมีน้ําหนักระหวาง 0.22 – 0.6 กรัม สําหรับลูกนกแรกเกิดควรลดขนาด
อาหารใหพอดีกับปากของลูกนก เนื่องจากลูกนกแรกฟกนั้นมีขนาดลําตัวเล็กมาก 

2.2.2 ความถ่ีและชวงเวลาในการใหอาหาร จากการศึกษาในธรรมชาติพบวา การใหอาหารของนกแอนกินรังควรใหอาหารไม
ตํ่ากวา 5 คร้ังตอวัน (คาเฉลี่ยจากการศึกษา 5.5 คร้ังตอวัน) ระยะหางของชวงการใหอาหารประมาณ 2 ชั่วโมง (คาเฉลี่ยจากการศึกษา 
1.83 ชั่วโมง) และควรใหปริมาณอาหารในชวงเวลาเชาและชวงเวลาเย็นมากกวาชวงเวลาอื่นๆ สําหรับอาหารควรเปนแมลงขนาดเล็กท่ี
เปนกลุมแมลงอาหารของนกแอนกินรัง โดยการใหแตละคร้ังอาจทําเปนกอนกลมท่ีมีเสนผานศูนยกลางประมาณ 11 มิลลิเมตร ยกเวน
ในชวงท่ีลูกนกยังมีขนาดเล็กอยูอาจปรับอาหารใหเทาขนาดของปากลูกนก ซึ่งโดยรวมแลวควรใหอาหารแกลูกนกท่ีมีปริมาตรไมตํ่าไมตํ่า
กวา 4.67 ลูกบาศกเซนติเมตรตอวัน (คํานวณจากผลรวมปริมาตรทรงกลม โดยใชเสนผานศูนยกลางของขนาดอาหารท่ี 10.9 มิลลิเมตร 
จํานวน 5 กอน) 

กิตติกรรมประกาศ  

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม (พวอ.): ระดับปริญญาโท สนับสนุน โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย (สกว.) ประจําปงบประมาณ 2556 

เอกสารอางอิง 

กองแผนงานและสารสนเทศ, กรมปาไม.  2548. ขอมูลสถิติ อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ป 2548.  หจก. สามลดา. 155 น. 
กองแผนงานและสารสนเทศ. 2553. ขอมูลสถิติ อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ป 2553. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช. บริษัท

เฟองฟาพร้ินติ้ง จํากัด. 105 น. 
ตวงรัตน โพธิ์เที่ยง.  2547.  นิเวศวิทยาและการกระจายพันธุของนกแอนกินรัง.  ผลงานวิจัยและรายงาน  ความกาวหนางานวิจัย ประจําป 2547.  

กลุมงานวิจัยสัตวปา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช. กรุงเทพฯ. 
นิสา พงศชู.  2528.  ชีววิทยาของนกแอนกินรัง (Collocalia fuciphaga (Thunburg, 1821)).  วิทยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
ปราโมทย ราตรี.  2546.  ถิ่นที่อยูอาศัย การทํารังและการเจริญเติบโตของลูกนกของนกแอนหางส่ีเหล่ียมในบริเวณอุทยานแหงชาติหมูเกาะชาง.  

วิทยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
ภควัต โพธิ์นาค. 2547. ชีววิทยาการสืบพันธุของนกแอนกินรังตะโพกขาว (Collocalia gernai Oustalet) ในอุทยานแหงชาติหมูเกาะชาง จังหวัด

ตราด. วิทยานิพนธปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  
สุธี ศุภรัฐวิกร. 2539. Bird Life ชีวิตนกจากบันทึกและความทรงจํา. อมรินทรพร้ินติ้ง. กรุงเทพฯ. 



 

BioD4: The 4th National Meeting on Biodiversity Management in Thailand 
21 – 23 June 2017 at Naphalai Hotel, Udon Thani Province 50 

Bird Conservation Society of Thailand Records Committee. 2016. Checklist of Thai bird names, August 2016. 
http://www.bcst.or.th/?page_id=33 

eBird. 2017. eBird: An online database of bird distribution and abundance [web application]. eBird, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, 
New York. Available: http://www.ebird.org. (Accessed: Date [Febuary 15, 2017]). 

Lekagul, B. and P. D. Round. 1991. A guide to the birds of Thailand. 3rd ed. Saha Karn Bhaet, Bangkok. 
Robson, C. 2008. A field guide to the birds of Thailand and South - east Asia. Asia Books Company, Bangkok. 
Koon, L. K. and E. Cranbrook.  2002.  Swiftlets of Borneo: Builder of Edible Nests.  Natural History Publications (Borneo), Sdn. Bhd., 

Malaysia. 
Langham, N.  1980. Breeding biology of the Edible-nest Swiftlet (Aerodramus fuciphagus). Ibis 122 (4): 447-461. 
Marzuki, H.A.  1987. The principle of swiftlet farming. Cited Nugroho, E. and I. Whendrato. n.d. The farming for Edible-nest Swiftlet in 

Indonesia. 
Sim, R.W. 1959. Edible bird’s nest. New Biol. 30: 47-58. 
Virunhpintu, S. 2002. Breeding Ecology of the White-nest Swiftlet Aerodramus fuciphagus (Thunberg) in Man-made and Natural 

Habitat. Dissertation. Chulalongkorn University, Bangkok. 142 p. 
Voisin, J.-F., Q. Y. Vo & Q. P. Nguyen. 2005. The diet of the White-nest dwiftlet (Aerodramus fusciphagus germani) in Viêtnam. 

Aves 42 (1-2): 3 – 21. 
Young, S. 2016. CCTV for Wildlife Monitoring: An Introduction. Exeter: Pelagic PUBLISHING, UK. 
 



 

BioD4 การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ ครั้งท่ี 4 
21 – 23 มิถุนายน 2560 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธาน ี 51 

ตารางที่ 1 รายชื่อชนิดแมลงและสัตวอื่นท่ีพบในกอนอาหารนกแอนกินรัง (food balls) 
 

ลําดบัที ่ ชื่อแมลง วงศ อันดบั หมายเหต ุ

1 ร้ินน้ําจืด Chironomidae Diptera - 

2 ยุง Culicidae Diptera - 

3 แมลงวันชายน้ํา Ephydridae Diptera พบมากในกอนอาหารชวงเดือนมกราคม 

4 แมลงวันกนขน Tachinidae Diptera พบมากในกอนอาหารชวงเดือนมกราคม 

5 แมลงวันบาน Muscidae Diptera พบมากในกอนอาหารชวงเดือนมกราคม 

6 แมลงวันชนิดอ่ืนๆ  - Diptera พบมากในกอนอาหารชวงเดือนมกราคม 

7 แตนเบียน braconid Braconidae Hymenoptera  - 

8 ดวงดิง่ Dytiscidae  Coleoptera  

9 ดวงกนกระดก, ดวงปกส้ัน Staphylinidae Coleoptera  

10 ดวงชนิดอ่ืนๆ  - Coleoptera  

11 มอดรูเข็ม Platypodidae  Coleoptera  

12 แมลงปอเข็มส่ีสีปลายฟา Coenagrionidae  Odonata พบในกอนอาหารชวงเดือนพฤศจิกายน 

13 เพล้ียจ๊ักจ่ัน Cicadellidae  Homoptera  

14 เพล้ียกระโดด Delphacidae  Homoptera ในอันดับ Homoptera พบกลุมนี้เปนหลัก 

15 
เพล้ียออน 

Aphid.plantlice  
Aphididae   Homoptera  

16 เพล้ียไฟ rice thrips Thripidae Thysanoptera  

17 
Arachnida (แมงมุม 
Balloon spider) 

- - 
พบไดทุกเดือน แตจํานวนนอย (1-3 ตัว/กอน

อาหาร) 
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ภาพที่ 1 ท่ีต้ังวัดสุทธิวาตวราราม จังหวัดสมุทรสาคร สถานท่ีทําการศึกษา 
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ภาพที่ 2 แนวโนมเวลาท่ีพอและแมนกใชปอนอาหารลูกนกตอวัน 

 

ภาพที่ 3 ความถ่ีในการปอนอาหารลูกนกในแตละชวงเวลา 
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ภาพที่ 4  ชนิดอาหารหลัก แมลงในอันดับ Hemiptera ท่ีพอแมนกนํามาปอนลูกนกในรัง 

 
ภาพที่ 5  ชนิดอาหารหลัก แมลงในอันดับ Hymenoptera ท่ีพอแมนกนํามาปอนลูกนกในรัง 
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ภาคผนวก 1 

คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ  

การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติครั้งท่ี 4 
 

ท่ีปรึกษา  
ศ.ดร. มรกต ตันติเจริญ ที่ปรึกษาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  
ดร.กัญญวิมว กีรติกร  ประธานคลัสเตอรทรัพยากรชีวภาพ  

 
คณะกรรมการจัดประชุม 
นางรังสิมา ตัณฑเลขา  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
ศ.ดร.สมศักดิ์ ปญหา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ศ.ดร.นิวัฒ เสนาะเมือง มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ดร.ประสิทธ์ิ วังภคพัฒนวงศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ดร.ดุสิต งอประเสริฐ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
นางวันเชิญ โพธาเจริญ ศูนยพันธุวิศกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 
นางสาวธิติยา บุญประเทือง ศูนยพันธุวิศกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 
นางสาวอัมพวา ปนเรือน ศูนยพันธุวิศกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 
นางสาววิศรา ไชยสาลี  สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร 
นายฉัตรดนัยภากร บุราโส สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
นางสาวสุนทรีย เสือขํา สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
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ภาคผนวก 2 

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
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5 Prof.Jeffrey A. McNeely Former Chief Scientist at IUCN jeffmaneely2@gmail.com 
6 Ms. Khanty Keochanpheng Ministry of Science and Technology, 

Lao PDR 
kkeochampheng@yahoo.com 

7 นางสาวกนกศร ี ทัศนาทัย ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

tasanatai@biotec.or.th 

8 นางสาวกรวิกา  ปญญาเสน รานสงเสริมเกษตร y_w163@hotmail.com 

9 นายกฤตภาส  รุณพันธ โรงเรียนประจักษศิลปาคาร 
 

10 รศ.ดร.กฤษณะเดช   เจริญสุธาสินี มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ krisanadej@gmail.com 

11 นางกฤษณา  รุงโรจนวณิชย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช krungrojwanich@yahoo.com 

12 ดร.กฤษนัยน  เจริญจิตร มหาวิทยาลัยบูรพา kitsanai@go.buu.ac.th 

13 นางสาวกวิสรา  เฮงธนารัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี siribuln@hotmail.com 

14 นางสาวกัญญรัตน  จําปาทอง กรมวิชาการเกษตร fonku59@hotmal.com 

15 ดร.กัญญวิมว   กีรติกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาธนบรุ ี

kanyawim@biotec.or.th  

16 นายกันย  จํานงคภักดี ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

อุทยานแหงชาติ จังหวัดเชียงใหม 

npi.chiangmai@gmail.com 

17 นางสาวกิตติมา  ไวไธสง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พระราชวังสนามจันทร 

kittima2214@gmail.com 

18 นายกิตติยุทธ  ปนฉาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม punchay.botany@outlook.com 

19 นายกิติพัทธ  โพธ์ิศร ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาธนบรุ ี

pskitipat@gmail.com 

20 นางสาวกุลศิริ นอยนิล วิสาหกจิชุมชนกลุมรักษชางรักษาปา
ตะวันออก (ปม.) 

 

21 นายเกริก  ผักกาด หนวยวิจัยการฟนฟูปา 

หาวิทยาลัยเชียงใหม 

greuk@hotmail.com 

22 นายเกรียงไกร  สีตะพันธุ มหาวิทยาลัยพะเยา kook82@hotmail.com 

23 นางสาวเกศราภรณ  รัตนพล โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 
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24 นางขนิษฐา  กีรติภัทรกาญจน มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ kanitta3479@gmail.com 

25 นางขวัญเรือน  นาคสุวรรณกลุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม khwanruan.p@msu.ac.th 

26 นายคณิน  อัครพงษ โรงเรียนประจักษศิลปาคาร 
 

27 นายคมเชษฐา   จรงุพันธ ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

อุทยานแหงชาติ พิษณุโลก 

khomchedtha@yahoo.com 

28 นายคมสัน  อํานวยสิทธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลลานนา นาน 

komsanrmutl@gmail.com 

29 นายคมสัน  หงภัทรคีร ี บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) h_komson@hotmail.com      

30 นายครศร  ศรีกลุนาถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร kornsorn.s@ku.ac.th 

31 นายคะชา  ชาญศิลป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี kacha@sut.ac.th 

32 นางสาวจณัญญา  ไผทฉันท มหาวิทยาลัยนเรศวร jaa_p@hotmail.com 

33 นายจตุพงษ  พลจรัส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร jatupong_joe@hotmail.com 

34 นางสาวจรรยารักษ  สุวพันธ มหาวิทยาลัยนเรศวร j_suvapan@yahoo.com 

35 นางสาวจารุวรรณ  เช้ือสหีะรณชัย ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

charuwan.chu@biotec.or.th 

36 นางสาวจิตตประภัสสร  

ปวรดุลยวัต 

สถาบันลกูโลกสเีขียว pladaylight@gmail.com 

37 นางสาวจริประภา  มากลิ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร mjiraprapa@hotmail.com 

38 นางสาวจริาภรณ  ผุดผาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
วิทยาเขตปตตานี 

waew_pp@hotmail.com 

39 นางสาวจุฑามาศ  พุทธยากูล มหาวิทยาลัยรามคําแหง j.putthayakool@gmail.com 

40 นางสาวจุฑามาศ  ใหญคุณ 
 

juthamas.kambum@gmail.com  

41 นางสาวจุฑามาศ อินนาง โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 
 

42 นางสาวจรุีรัตน  เอื้อพฒันากิจ ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

jureerat.uea@biotec.or.th 

43 นางจุฬารัตน  นิรัติศยกุล สํานักงงานพัฒนาเศรษฐกจิ 

จากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) 

 

44 นางสาวเจนจริา  แกวต๊ิบ มหาวิทยาลัยพะเยา jane_2482@hotmail.com 

45 นางเจนนิเฟอร  เหลืองสอาด ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

jajen@biotec.or.th 

46 นางสาวเจนนิสา  สิงใส โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 
 

47 นายเจรญิม ี แชมชอย มหาวิทยาลัยรามคําแหง charernmee14@hotmail.com 

48 นายฉัตรดนัยภากร  บุราโส สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ 

chutdanaiphakorn.buraso@nstda
.or.th  

49 นางสาวชญาดา  ปุริตัง สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 

chayada@trf.or.th   
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50 นางสาวชนาพร  รัตนมาล ี มหาวิทยาลัยนครพนม Pae3335@gmail.com 

51 นายชยาวุธ  จันทร สํานักงานจังหวัดอุดรธานี 
 

52 นางสาวชลดา  เอมกริช สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ 

cholada@nstda.or.th  

53 นางสาวชลลดา  บุญเย็น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี alonealone883@gmail.com 

54 นางสาวชลินทร  วิลัยศร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร Chalintorn.wi@ku.th 

55 นายชวกร  ขุนเศรษฐ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย dreamchawakorn@gmail.com 

56 ดร.ชวลิต วิทยานนท มูลนิธิสบืนาคะเสถียร chavuliv@hotmail.com 

57 นายชัชวาลย   โบสุวรรณ สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ 

chatchawan.bosuwan@nstda.or.t
h  

58 นายชัยยงค  บัวบาน ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

อุทยานแหงชาติ จังหวัดนครราชสีมา 

Chaiyong_forest@hotmail.com 

59 นายชาติชาย  โคกเขา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร tonnum_van@hotmail.com 

60 นายชิงชัย   วิริยะบัญชา กรมอทุยานแหงชาติ สัตวปา  
และพันธุพืช 

 chingchai.c@gmail.com 

61 นางสาวชุลีวัลย  ธัญญศิรินนท มหาวิทยาลัยยเกษตรศาสตร  
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 

airairr@hotmail.com 

62 รศ.ดร.เชษฐพงษ เมฆสัมพันธ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ffisspm@ku.ac.th  

63 นายเชิดศักด์ิ  เกื้อรกัษ มหาวิทยาลัยทักษิณ che.kuaraksa@gmail.com 

64 นางสาวฐจริัช  ภูมิมะลา โรงเรียนประจักษศิลปาคาร 
 

65 นางสาวณัฐฐิญา  กงภูธร สํานักงานพฒันาเศรษฐกิจ 

จากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) 

 

66 นายณัฐพงศ  บุญอุไร มหาวิทยาลัยบูรพา panzateam@hotmail.com  

67 นายณัฐพจน  วาฤทธ์ิ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย natapot.w@chula.ac.th, 
ich108@hotmail.com 

68 นายณัฐพล  รัตนพันธุ กรมอทุยานแหงชาติ สัตวปา  
และพันธุพืช 

morgan.tt@hotmail.com 

69 นายณัฐวัฒน  แปวกระโทก องคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ tle_of_saesonschange@hotmail.
com 

70 นายณัฐวุฒิ วิริยะธนาวุฒิวงษ ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

natthawut.wir@biotec.or.th 

71 นายณัฐวุฒิ  วรรณา องคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ nattawut.aom@gmail.com 

72 นางสาวณิชารีย  จันทรนวล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร n.jannual@gmail.com 

73 นางสาวดนญา  ธนกิจพิพัฒน ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

donnaya.tha@biotec.or.th 
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74 นางสาวดาภะวัลย  คําชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาธนบรุ ี

daphawan@gmail.com 

75 ดร.ดุสิต  งอประเสรฐิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาธนบรุ ี

ndusit@gmail.com  

76 นาย ทศวุฒิ วิวัฒนาพรชัย สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ 

todsawutw@nstda.or.th 

77 นางสาวทักษพร ธรรมรักษเจรญิ ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

tuksaporn390@gmail.com 

78 นายทัชชกร  คําคุณเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม thatchakorn_nuni@hotmail.com 

79 นางสาวทัศนีธร  ช่ืนประทุม มหาวิทยาลัยนเรศวร tussaneetornc@gmail.com 

80 นายทัศไนย  จารุวัฒนพันธ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร dipteris@gmail.com  

81 นายทินกร ทองเผา สมาคมธุรกิจการทองเที่ยว 
จังหวัดอุดรธานี 

thinakorn_tour@hotmail.com  

82 นางสาวทิพวรรณ  เศรษฐพรรค กรมอทุยานแหงชาติ สัตวปา  
และพันธุพืช 

tsethapun@gmail.com 

83 นางสาวทิรุณี  วีรสวัสด์ิ โรงเรียนประจักษศิลปาคาร 
 

84 นายทิศศาพร  เนตรแสงศร ี ศูนยวิจัยกีฏวิทยาและปาไมที่ 2  
อ.ชุมแพ  จ.ขอนแกน 

 

85 นางสาวเทพอัปสร  แสนสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย microbilogy_noina@hotmail.co.t
h  

86 นางสาวเทียมหทัย  ชูพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา thiamhathai@yahoo.com  

87 นายธงชัย  ต้ังใจดี สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ 

thongchai@nstda.or.th 

88 นางสาวธนาพร  สุวรรณพงศ มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ thanaphon.suwannaphong@gma
il.com 

89 นางสาวธนิศรา อินทโสตถิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี thanitsara_bew@hotmail.com 

90 นายธรรมนูญ  เต็มไชย ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
อุทยานแหงชาติ เพชรบุร ี

Dhamma57@gmail.com  

91 ธรรมรัตน  พุทธไชย 
 

thamarat.phu@mahidol.ac.th 

92 นายธรรมศักด์ิ  ยีมิน มหาวิทยาลัยรามคําแหง thamasakyeemin@hotmail.com 

93 นายธรรมศักด์ิ  แกวกัลยา โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม thama2505@gmail.com 

94 นายธวัชชัย กุณวงศ เครือขายอินแปง alizee.puii@gmail.com 

95 นางสาวธารทิพย ภาสบุตร กรมวิชาการเกษตร tip2511@yahoo.com 

96 นางสาวธิติยา  บุญประเทือง ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

thitiya.boon@biotec.or.th  

97 นายธีรพงษ  สสีมุทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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98 นายธีรพัชส ประสานสารกจิ สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ 

therapatt.prasansarakij@nstda.or.
th  

99 นายนนธวัช  ฉัตรธนบูรณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย n.chatthanabun@hotmail.com 

100 นายนพชนม   ทับทิม ศูนยวิจัยกีฏวิทยาและปาไมที่ 2  
อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน 

nopachon@yahoo.com 

101 ดร.นภารัตน    สุทธิเดช มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ naparat.suttidate@gmail.com 

102 นางสาวนรารัตน  เหลาพเิชียร
พงษ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร nararat.gift@gmail.com 

103 นางสาวนฤมล  ตันติพิษณุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบรุ ี

ttpisanu@gmail.com  

104 นางสาวนฤมล  ดอนสอนเกตุ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 
 

105 นายนัฐวุฒิ  บุญยืน ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

nattawut@biotec.or.th 

106 นางสาวนันทภัค   โพธิสาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย taekizaa.np@gmail.com 

107 นายนันทศักด์ิ  โชติชนะเดชาวงศ กรมการแพทยแผนไทยและ 
การแพทยทางเลือก 

krittatach.dtam@gmail.com 

108 นางสาวนาถวดี  ฟกคง มหาวิทยาลัยนเรศวร nartvadi@gmail.com 

109 นางสาวนารจีุติ  ศรีแสงฉาย มหาวิทยาลัยนเรศวร nareejutis@nu.ac.th  

110 นางสาวนารรีัตน  บุญไชย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม nareeratboonchai@gmail.com 

111 นายนําโชค  ภูมิพันธ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 
 

112 นางสาวนิภาพร   นาโสก มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

113 นายนุกูล  แสงพันธุ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สุพรรณบรุ ี

nukul_sae@hotmail.com  

114 นางสาวบงกช  วิชาชูเชิด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร wbongkot@gmail.com 

115 นายบรรหาญ   บุตรสงิห สํานักงานพฒันาเศรษฐกิจ 
จากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) 

banhan@bedo.or.th  

116 นายบวรทัช  สิงหเดช มหาวิทยลัยขอนแกน dream_bt@hotmail.com 

117 นางสาวบุญญรัตน โชคบันดาลชัย มหาวิทยาลัยนเรศวร boonyaratch@hotmail.com 

118 นางสาวบุษราภรณ พันธุเลิศเมธี โรงเรียนประจักษศิลปาคาร nacenka_402@hotmail.com 

119 นางสาวปภัสสร  ริยะบุตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  
วิทยาเขตหนองคาย 

Paphat.nuk@gmail.com 

120 นางสาวปภาพร  เถาวัลย โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 
 

121 นายประพันธ  ไตรยสุทธ์ิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม punpun.marine@gmail.com 

122 นางประภัสสร  อารีสริิสุข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร putkuk_biot@hotmail.com 

123 นางสาวประภาพรรณ ซอหะซัน มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตกาญจนบุร ี

prapapansaw@gmail.com 
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124 นายประเสริฐ  ศรีกิติกุลชัย ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

prasert@biotec.or.th 

125 ผศ.ดร.ปรัชญา  มุสิกสินธร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ffispcm@ku.ac.th 

126 รศ.ดร.ปราณีต  งามเสนห มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี praneet.n@.ubu.ac. 
th,praneetng@yahoo.co.th 

127 วาที่นายกองเอกปราโมทย  
ธัญญพืช 

จังหวัดอุดรธานี 
 

128 นายปณณวิชญ  ตปนียากร มหาวิทยาลัยนเรศวร ptapaneeyakorn@gmail.com 

129 นางสาวปทมาภรณ  ชัยมัง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) bk_zap@hotmail.com 

130 นางสาวปาริฉัตร  สังขสะอาด กรมวิชาการเกษตร psk50_2003@ hotmail.com  

131 นางสาวปาริฉัตร  น่ิมวัฒน โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 
 

132 นางปยรัตน    ฉิมโฉม กรมอทุยานแหงชาติ สัตวปา  
และพันธุพืช 

 

133 นางสาว ปยวร ี โสตะศร ี โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 
 

134 ผศ.ดร.ปโยรส   ทองเกิด จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

135 นายพงศศิร ิ อินทรสม โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 
 

136 นายพงษพันธุ  ลีฬหเกรียงไกร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม bank_2525@hotmail.com  

137 นายพงษพิพัฒน  เสนหดี มหาวิทยาลัยพะเยา psanedee@gmail.com  

138 นายพงษสวัสด์ิ  คําสุนทร ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

Phongswat.kha@biotec.or.th 

139 นางพนิดา  อุนะกลุ ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

panidau@biotec.or.th 

140 นางสาวพรชิตา  วรรณพันธ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 
 

141 นายพรธวัช  เฉลิมวงศ ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
อุทยานแหงชาติ สรุาษฎรธานี 

chalermwong_p58@hotmail.co
m  

142 นายพรพงษ  นราศร ี มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ 
 

143 นางพรศิร ิ เลิศเสถียรชัย พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง redhood32@hotmail.com  

144 นายพลชาติ  โชติการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ponlachart.c@psu.ac.th 

145 นางพลอยพรรณ  จิตราช ศูนยบรรพชีวิน ployphan.j@gmail.com 

146 นางสาวพัชราภรณ  กองเวหา โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 
 

147 นางสาวพัชร ีปะตังเวสา สํานักงานพฒันาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องคการมหาชน) 

patcharee@bedo.or.th 

148 นางสาวพัสวี อุทัยภานนท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

149 นายพิทยา  วงษชาง กรมวิชาการเกษตร pitthaya@hotmail.com 

150 นางสาวพิมลรัตน  เทียนสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม tiansawat@yahoo.co.th 

151 นายพีรพัฒน  มั่งค่ัง มหาวิทยาลัยบูรพา bank7076@gmail.com 
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152 นางสาวเพญ็ทิพย  วิทิตพงษ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย penniiko@hotmail.com 

153 นางเพ็ญนภา  คูวิบูลยศิลป มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ kooviboonsin@gmail.com 

154 นางเพ็ญศร ี มลิทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย pensrimalithong@gmail.com 

155 นางสาวโพธิกา  โพธ์ิทอง มหาวิทยาลัยนเรศวร potikap@nu.ac.th 

156 นายไพโรจน  เสนา มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ preawsena@gmail.com 

157 นางฟามีดะห วาเซ็ท ทีนา มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ fahmidatina14@gmail.com 

158 นางสาวภคนัช  สุทเธนทร มหาวิทยาลัยนเรศวร phakanadhs@nu.ac.th 

159 นางภัทรพร  รัตนวาร ี ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

pattaraporn@biotec.or.th 

160 นายภาณุพงศ  ทวิชศรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ballpanupong4611@hotmail.co
m 

161 นายภิญโญ  แสงแกว การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
สํานักงานอุดรธานี 

psangkheaw@yahoo.com  

162 นางสาวมณีรัตน  พบความสุข ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

maneerat.pob@gmail.com 

163 นายมนัส  รวดเร็ว กรมอทุยานแหงชาติ สัตวปา  
และพันธุพืช 

nusfor@hotmail.com,biodi_dnp
@hotmail.com  

164 นายมนูญ  ชุมสิทธ์ิ มรภ อุดรธานี manontao.04488@gmail.com 

165 นางสาวมยุร ี พุทธสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร mrpttsn@gmail.com 

166 นางสาวมัณฑนา ภัคคุณานนท โรงเรียนบานหนองขุนเหลาหลักวิทยา manthana@gmail.com 

167 นางสาวมัตฑิกา  แดงแยม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย matthika143@gmail.com 

168 รศ.ดร.มัลลิกา  เจรญิสุธาสินี มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ mullica.jn@gmail.com 

169 นางสาวมาฆมาส  สุทธาชีพ มหาวิทยาลัยรามคําแหง msutthacheep@yahoo.com 

170 นางสาวมิ่งขวัญ  พุทธเสน โรงเรียนสตรรีาชินูทิศ m_nick2514@hotmail.com 

171 นางสาวมุฑิตา  กุณวงษ เครือขายอินแปง alizww.puii@gmail. com  

172 นางเมทินี  วสุนธราวัฒน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี wasoonthmay@gmail.com 

173 นางสาวเมธินี  สุวรรณกจิ มหาวิทยาลัยนเรศวร methinees@nu.ac.th 

174 นายยุทธพงษ  สังขนอย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร yutthapong.s@psu.ac.th 

175 นายยุทธศักด์ิ  เจียมไชยศร ี กรมวิชาการเกษตร dinggis@gmail.com 

176 รศ.ดร.ยุพา  หาญบุญทรง มหาวิทยาลัยขอนแกน yupa_han@kku.ac.th  

177 นายรักษา  สุนินทบูรณ กรมปาไม r_edku54forester60@hotmail.co
m  

178 นางรังสิมา  ตัณฑเลขา สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ 

rungsimat@nstda.or.th 

179 นางรัดเกลา  พันธุอราม การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) 

Rudklao.p@eqat.co.th 
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180 นายรัตเขตร  เชยกลิ่น สํานักงานพฒันาเศรษฐกิจ 
จากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) 

rattaket@bedo.or.th  

181 ดร.รัตนมณี  ชนะบุญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร cratmanee@yahoo.com 

182 นางสาวรัตนากร  กฤษณชาญดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลตะวันออก 

ratanakorn_kit@hotmail.com 

183 นางสาวรุงทิพย  ศรีพลลา โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 
 

184 นางฤทัยภัทร  พิมลศร ี มหาวิทยาลัยพะเยา dr.luethaipat@gmail.com 

185 นางสาวละอองดาว  จงรักษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง Laongdow8853@ gmail.com 

186 นางสาวลําไย  อินทรจันทร ศูนยวิจัยกีฏวิทยาและปาไมที่ 2  
อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน 

 

187 วณิชา  จรูญพงษ 
 

wani383@hotmail. com  

188 นางสาววรธา  กลิ่นสวาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบรุ ี

worata.kli@kmutt. ac.th  

189 นายวรพงศ  สิงหชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร pong.singchat@gmail.com 

190 นายวรัตถ  ศิวายพราหมณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย v.sivayyapram@gmail.com 

191 นางสาววรางรัตน  งวนชู มหาวิทยาลัยเชียงใหม taeyya@hotmail.com 

192 นายวัชระ  สามสุวรรณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง samsuvan@hotmail.com 

193 นางวาสนา  วิโรจนรัตน วิสาหกจิชุมชนกลุมรักษชาง รักษาปา
ตะวันออก (ปม.) 

 

194 นางสาววาสนา นอยศรีภูม ิ ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

wasana.noi@biotec.or.th 

195 นายวิชัย  ภูริปญญวานิช สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ 
(องคการมหาชน) 

vichaipuri@gmail.com 

196 นายวิชิน  สืบปาละ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย wichin.s@gmail.com  

197 นายวิเชียร  กิจปรีชาวนิช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร fsciwck@ku.ac.th  

198 นางวิภา  อินทรสุข มหาวิทยาลัยนเรศวร wipa_mam@hotmail.com 

199 ดร.วิภารัตน  ดีออง สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ wiparatdeong@gmail.com  

200 นางสาววิภาวรรณ  คําอน มหาวิทยาลัยขอนแกน  
วิทยาเขตหนองคาย 

i_ruk_lek@hotmail.com 

201 นายวิรงค  จันทร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร fsciwrc@ku.ac.th 

202 นางสาววิไลวัลย จันทะพัน โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 
 

203 นางสาววิศรา  ไชยสาล ี สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเกษตร 

wissara.chaisala@nstda.or.th 

204 นายวีระ  ศรีอินทรสทุธ์ิ ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

veera@biotec.or.th 
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205 นายวุฒิกร  ภูอิสสระกุล ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

markfox_191@hotmail.com 

206 นายศราวุธ  คอแกว โรงเรียนประจักษศิลปาคาร 
 

207 นางศรีสรุางค  มาศศิริกุล สถาบันลกูโลกสเีขียว srisurang.v@pttplc. com  

208 นางสาวศศิธร จินดามรกฎ ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

sasitorn@biotec.or.th 

209 นายศักด์ิชัย  คุณมี มหาวิทยาลัยขอนแกน sakchai_kunmee@hotmail.com 

210 นายศิตะ  มานิตกุล 
 

sita_aqua@hotmail.com 

211 นายศิรัช  เลิศจินตรกจิ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

212 นางศิริรัตน  ศิริพรวิศาล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

sirirat2@yahoo.com 

213 นางสาวศิริรัตน  สมเช้ือ มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ mukmick.sirirat@gmail.com 

214 นางสาวศิริวรรณ  ลือดัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข siriwan.l@dmsc.mail.go.th 

215 นางษมาภรณ  อินชํานาญ มหาวิทยาลัยนเรศวร samapornm@nu.ac.th 

216 นางสงศร ี   กุลปรีชา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ksongsri@chula.or.th  

217 นางสาวสนธินี  ไวยารัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร 

sonthinee_w@hotmail.com 

218 นางสาวสมจิต  อ่ําอินทร ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

somjit@biotec.or.th  

219 นายสมชาย  ธาราวัฒน สถาบันลกูโลกสเีขียว sc.tarawat@gmail.com 

220 ศ.ดร.สมศักด์ิ  ปญหา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย somsak-punha@yahoo.com  

221 นายสรฉัตร  เทียมดาว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี tachasor@gmail.com  

222 นายสรวิศ  ลาภเบญจกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร sorravis_367@hotmail.com 

223 นางสาวสลิลาพร นวลแกว ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

salilaporn.nua@biotec.or.th 

224 นางสาวสาทินี  ซื่อตรง ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

satinee.sue@biotec.or.th 

225 นางสายสมร  ลํายอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

226 นายสายัณห  สมฤทธ์ิผล ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

sayanh@biotec.or.th  

227 นางสาวสิตา  ปรีดานนท ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

sita.pre@biotec.or.th  

228 นายสิทธิพร  เพ็งสกลุ มหาวิทยาลัยรามคําแหง Marine_ru@hotmail.com 

229 นายสิทธิพร  ปานเมน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข sparnmen@gmail.com 

230 นายสิทธิศักด์ิ ปนมงคลกุล มหาวิทยาลัยพะเยา sitthisakus@hotmail.com  
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231 นายสิรภพ  ภูมิภูติกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร siraphop.pumiputikul@gmail.co
m 

232 นางสาวสริิธร  กงเสง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร rainbow.wa29@gmail.com  

233 นางสิรินทร  ติยานนท กรมอทุยานแหงชาติ สัตวปา  
และพันธุพืช 

tsirin3945@yahoo. com 

234 นางสาวสริินทร  ยวนใยดี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง 
 

235 นางสาวสริิวรรณ  สุนทรศารทลู สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ 

siriwan@nstda.or.th  

236 นางสุกาญจน  รัตนเลิศนุสรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลธัญบุร ี

sukhanratt@hotmail.co.th 

237 นางสุจิตรา  สิกพันธ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข Sujittra.s@dmsc.mail.go.th  

238 นางสาวสจุินดา  สมหมาย ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

sujinda.som@biotec.or.th 

239 นายสุชา  มั่นคงสมบูรณ 
 

sucha2512@gmail.com 

240 นางสุชาดา  มงคลสัมฤทธ์ิ ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

suchada@biotec.or.th 

241 นางสาวสุณีรัตน  สีมะเด่ือ กรมวิชาการเกษตร sseemadua@gmail.com 

242 นางสาวสุดารัตน จันทะพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข sudarat.j@dmsc.mail.go.th 

243 นายสุทธิ  มลทิอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย sutti084@hotmail. com 

244 นางสาวสุธาทิพย  พันธุนิล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี sutatipphunnil@gmail.com 

245 นางสาวสุธินี  สินุธก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ssutinee@gmail.com 

246 นางสาวสุนทรีย  เสือขํา สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ 

sunthari.sueakham@nstda.or.th  

247 นายสุนิตสรณ  พิมพะสาล ี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา surin.tao@gmail.com 

248 นางสุพรรนี  อะโอก ิ มหาวทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี aokisu1117@gmail.com 

249 นายสุพัดชัย  แพงสรุินทร โรงพมิพเจรญิ 
 

250 นางสาวสุพัตรา  ลิมปยประพันธ กรมอทุยานแหงชาติ สัตวปา  
และพันธุพืช 

 

251 นางสาวสุพิชชา  พันพั่ว มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

252 นายสุรพล  ชุณหบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง laongdouu@gmail.com 

253 ดร.สรุเวช สุธีธร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม suteethorn@gmai.com 

254 นางสาวสรุัตน  บุญผอง มหาวิทยาลัยนเรศวร suratb@nu.ac.th 

255 ดร.สรุางค  เธียรหริัญ กรมปาไม tsurang@hotmail.com 

256 นางสาวสรุียพร  บัวอาจ กรมวิชาการเกษตร suree.suli@gmail.com 

257 นายเสร ี โพธ์ิพินิจ กรมอทุยานแหงชาติ สัตวปา  
และพันธุพืช 

seribkk144@gmail.com 
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258 นางแสงดาว  กลางไกล สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ 

sangdao@nstda.or.th  

259 นางสาวแสงเพ็ชร  
อิสสระพานิชกจิ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) 

saengpetch@trf.or.th  

260 นางสาวหทัยชนก พรมขอนยาง โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 
 

261 นายหรริักษ  โลพฒันานนท มหาวิทยาลัยนเรศวร harirak31@yahoo.com  

262 นางสาวอนัญญา  ทองสิมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม tyaowaluck@hotmail.com  

263 นายอนันต  เคนทาว มหาวิทยาลัยขอนแกน anan.k@kkumail.com  

264 นางอนันตนิจ  ชุมศรี มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ anantanit.ch@gmail.com 

265 นางสาวอนุตตรา  ณ ถลาง ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

anut@biotec.or.th 

266 นางสาวอภิญญา  กุลพลเมอืง โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 
 

267 นายอภิรัชต  สมฤทธ์ิ กรมวิชาการเกษตร pook2543@yahoo.com 

268 นายอภิวัฒน  เอื้ออารเีลิศ กรมปาไม apiwat_68@hotmail.com  

269 นางสาวอมรรัชฏ  คิดใจเดียว กรมวิชาการเกษตร pook2543@yahoo. com 

270 นายอมเรศ   ภูมิรัตน มหาวิทยาลัยมหิดล chutima_mu@hotmail.com  

271 นางสาวอรจิรา ประคองชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร aornbae@hotmail.com 

272 นายอรรถชัย  คันธะชุมภู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร brownalgae@gmail.com 

273 นายอรรัตน  สุนทรพงศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร laska_jan@hotmail.com 

274 นางสาวอรวรรณ  บุญทัน สถาบันลกูโลกสเีขียว orawan.bt@gmail.com 

275 รศ.ดร.อญัชนา  ประเทพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร anchana.p@psu.ac.th  

276 นางสาวอัมพวา  ปนเรือน ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

umpava.pin@biotec.or.th  

277 นางสาวอาภากร  สกุลสถาพร มหาวิทยาลัยขอนแกน  
วิทยาเขตหนองคาย 

arpasa@kku.ac.th  

278 นายอาร ี สุวรรณมณี สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

aree108@hotmail.com 

279 นายอิฐสะราม  แสนสุภา มหาวิทยาลัยพะเยา Imamoza@hotmail.com 

280 นายอิศเรศ  แพงหอม โรงเรียนประจักษศิลปาคาร 
 

281 นายอิสราพงษ  วรผาบ กรมอทุยานแหงชาติ สัตวปา  
และพันธุพืช 

itsarapong_voraphab@dnp.mail.
go.th 

282 นายอุดมวิทย  ไวทยการ กรมวิชาการเกษตร uvaidhayakarn@yahoo.com 

283 นายอุทัย   เกตุนุติ ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

uthai.ket@biotec.or.th 

284 นายอุเทน  ภุมรินทร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร wildlifer72_30@hotmail.com 
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285 นายเอกนรินทร  รอดเจรญิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร eknarin_r@yahoo.com 

286 นายเอกพจน  ศรีฟา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม akeapot.s@msu.ac.th 

287 เอกอนงค  จางบัว สวทน. akeanong@sti.or.th  

288 นางสาวเอื้อมพร  จันทรสองดวง มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด Chompupanthip@hotmail.com 

 
 

 

 
 




